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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo analisar transições de carreiras, assim como identificar as 

novas competências e estratégias de carreiras na transição de profissionais e gerentes para a 

docência e para o ambiente acadêmico. Pretendeu-se analisar os desafios com que gerentes e 

profissionais se defrontam ao ingressar no ambiente acadêmico, no que se refere a novas 

competências e estratégias de carreira, tendo como referência estudos realizados por 

Simendinger et al (2000) e por Duberley, Cohen e Leeson (2007). A abordagem da pesquisa, 

predominantemente qualitativa e baseada em entrevistas e grupos de foco, envolveu 50 

profissionais em transição de carreira. Foi realizada análise de conteúdo das entrevistas, a 

partir de categorias previamente definidas, assim como foram elaborados dez estudos de caso, 

de acordo com um conjunto mais específico de dimensões, incluindo aquelas que emergiram 

no decorrer do estudo. Os resultados indicam que há uma boa receptividade por parte dos 

alunos e das coordenações de curso, em relação ao gerente docente, sinalizando uma bem 

sucedida transição de carreira, apesar das dificuldades iniciais, dada a necessidade de se 

conciliar a docência com as demandas do trabalho nas empresas. O “começar a dar aulas”, 

que ocorre geralmente por meio da rede de relacionamentos e, em alguns casos, de forma 

quase acidental, não planejada, acaba se configurando como uma interessante opção de 

trabalho. As seguintes competências foram apontadas como tendo que ser desenvolvidas para 

se realizar uma bem sucedida transição: conhecimento; didática, capacidade de planejamento; 

habilidade para se comunicar e relacionar com as pessoas, assim como para lidar com a 

diversidade; uso de linguagem adequada; capacidade argumentativa e autoconfiança; 

determinação de estar sempre se reciclando; disciplina; preocupação com qualidade, 

flexibilidade e tolerância, indicando assim a necessidade de se mobilizarem competências 

cognitivas, funcionais, comportamentais, éticas e políticas. Os resultados revelam, também, a 

expectativa desse profissional no que se refere a melhorar sua qualidade de vida, assim como 

de equilibrar as demandas da carreira com a vida pessoal e familiar. Na percepção dos 

pesquisados tal expectativa se concretiza, apesar de a atividade docente apresentar certas 

peculiaridades, tais como levar trabalho para casa nos finais de semana, e interagir com 

colegas e alunos fora do local e horário de trabalho, além de uma crescente “precarização” das 

relações de trabalho, fazendo com que se incorpore à carreira docente a insegurança e a 

instabilidade características dos contextos de carreira contemporâneos. 

 

Palavras-chave: Transição. Gerência. Docência. Competências. Estratégias. Carreira. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper focused on the experience of transiting from management to teaching, in a higher 

education expansion context, specifically, in Management area. It was intended to analyze the 

challenges with which professional managers have to deal when they ingress into the 

academic environment, related to new competences and strategies of carrier, having as 

reference studies realized by Simendinger et al (2000) and by Duberley, Cohen and Leeson 

(2007). The approach of the research, mainly qualitative and based upon interviews and 

groups of focus, it involved 50 professionals in career shifting. An analyses of the interviews 

content was made, from categories previously defined, as well as the case studies were 

elaborated, according to a more specific dimensions group, including those that appeared 

during the study. The results show that there is a good acceptance from the students and from 

the course coordination, in relation to the teaching manager, showing a well succeeded career 

shifting, even with the initial difficulties, given the necessity of conciliating teaching with the 

work demands in companies. The “beginning to teach”, that happens usually through the 

relationship networks and, in some cases, almost accidentally, unplanned, ends up being 

configured as an interesting work option. The following competences were pointed as having 

to be developed to make a well succeeded transition: knowledge; teaching, capacity of 

planning; skills to communicate and relate to people, as well as to deal with diversity; usage 

of appropriate language; argumentative capacity and self-confidence; determination to be 

always recycling oneself; discipline; worrying about quality, flexibility and tolerance, 

revealing then the necessity of mobilizing functional, behavior, ethic, politics and cognitive 

competences. The results reveal also the expectation of this professional in what refers to 

improving his or her life quality, as well as balancing the demands of career with personal and 

family lives. In the researchers perception such expectation becomes concrete, even if the 

teaching activity shows certain peculiarities, such as taking work home on the weekends, and 

interact with colleagues and students outside of the working place and hours, besides an 

increasing precariousness of the working relationships, incorporating to the teaching career 

the insecurity and instability characteristic of the nowadays careers contexts. 

 

Keywords: Transition. Management. Teaching. Competences. Strategies. Career. 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Competências como Fonte de Valor para o Indivíduo e para a Organização ......... 45 
Figura 2 – Competência dos Empregados como Meio para Competitividade ......................... 54 

 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Processo de Desenvolvimento de Competências .................................................. 46 
Quadro 2 – As Noções de Qualificação e Competência e as Características Principais dos 

Respectivos Contextos ....................................................................................................... 48 
Quadro 3 – Competências do Indivíduo ................................................................................... 50 

Quadro 4 – Relação entre Estratégia, Competências Organizacionais e Individuais ............... 53 
Quadro 5 – Caracterização dos Entrevistados e Participantes do Grupo de Foco .................... 80 
Quadro 6 – Comparativo de Casos no que se Refere à Transição de Carreira ....................... 168 
Quadro 7 – Comparativo de Casos ......................................................................................... 173 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 Caracterização dos Participantes da Pesquisa ....................................................... 72 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AACSB The Association to Advance Collegiate Schools of Business 

International 

C.H.A. Conhecimento, habilidade e atitude (Knowledge, Know How e 

Attitudes) 

CAPES Fundação de Capacitação de Pessoal de Nível Superior 

CHAV Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

CLT Consolidação das Leis do Trabalho 

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CPD Centro de Processamento de Dados 

IES Instituto de Ensino 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira 

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica 

LDB Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MBA Masters of Business Administration 

MEC Ministério da Educação 

P&D Pesquisa e Desenvolvimento 

PMI Project Management Institute 

RBV Resource Based View of the Firm 

RH Recursos Humanos 

SES Sistema de Ensino Superior 

TI Tecnologia da Informação 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 14 
1.1 Uma Sociedade em Mudança e Reflexos nas Carreiras Contemporâneas ......................... 17 
1.2 Objetivos ............................................................................................................................. 18 
1.2.1 Objetivo Geral ................................................................................................................. 18 
1.2.2 Objetivos Específicos ...................................................................................................... 19 
1.3 Justificativa ......................................................................................................................... 20 

1.4 Estrutura do Trabalho ......................................................................................................... 22 

2 UM BREVE OLHAR SOBRE A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL ............. 24 
2.1 A Evolução do Ensino Superior no Brasil .......................................................................... 30 

3 CARREIRA: TRANSFORMAÇÕES, CONCEITOS E ESTUDOS SOBRE O TEMA35 
3.1 Pesquisas sobre Transição de Carreira e Implicações para este Estudo ............................. 38 

4 COMPETÊNCIAS: CONCEITOS E TIPOLOGIAS ...................................................... 41 
4.1 Competências para a Docência ........................................................................................... 55 
4.2.1 Pesquisa sobre Competências Docentes .......................................................................... 65 

5 METODOLOGIA ................................................................................................................ 67 
5.1 Quanto aos Fins .................................................................................................................. 68 
5.2 Quanto aos Meios ............................................................................................................... 68 

5.3 Seleção e Caracterização dos Participantes da Pesquisa .................................................... 71 
5.4 Técnicas de Coleta Dados................................................................................................... 73 

5.5 Procedimentos Utilizados para Análise e Discussão dos Resultados ................................. 76 

6 RESULTADOS .................................................................................................................... 79 
6.1 Resultados das Entrevistas e dos Grupos de Foco .............................................................. 79 
6.1.1 A Transição: Motivos, Estratégias e Formas de Inserção na Carreira Acadêmica.......... 82 
6.1.1.1 Motivos para a Transição ............................................................................................. 82 

6.1.1.2 Formas de Inserção na Academia e Estratégias de Carreira ......................................... 85 
6.1.1.3 Desafios da Transição e Competências Requeridas para Atuar na Docência .............. 89 

6.1.1.4 Comparação entre o Mundo Corporativo e o Mundo Acadêmico................................ 94 
6.1.1.5 Qualidade de Vida e Integração entre a Carreira e a Vida Pessoal e Familiar ............. 96 
6.1.1.6 A Avaliação de Desempenho no Mundo Corporativo e no Mundo Acadêmico .......... 99 

6.2 Estudos de Casos de Transição da Gerência para a Docência .......................................... 104 
6.2.1 Estudo de Caso 1 – Roberta ........................................................................................... 105 

6.2.2 Estudo de Caso 2 – Rosana............................................................................................ 110 
6.2.3 Estudo de Caso 3 – Edgar .............................................................................................. 117 

6.2.4 Estudo de Caso 4 – Hamilton ........................................................................................ 124 
6.2.5 Estudo de Caso 5 – Jânio ............................................................................................... 130 
6.2.6 Estudo de Caso 6 – Judite .............................................................................................. 135 
6.2.7 Estudo de Caso 7 – Mário.............................................................................................. 142 
6.2.8 Estudo de Caso 8 – Maria Antônia ................................................................................ 148 

6.2.9 Estudo de Caso 9 – Wesley ........................................................................................... 154 
6.2.10 Estudo de Caso 10 – Carlos Eduardo .......................................................................... 160 
6.3 Análise Comparativa dos Estudos de Casos ..................................................................... 167 

7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ................................................................................ 178 
7.1 Categorias para a Transição .............................................................................................. 178 
7.2 Obstáculos Enfrentados na Transição para a Carreira Acadêmica ................................... 181 



 

 

7.3 Estratégias para Melhorar a Eficácia na Docência ........................................................... 182 

8 CONCLUSÕES .................................................................................................................. 184 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 195 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA ............................................................... 213 

APÊNDICE B – COMPOSIÇÃO E ROTEIRO DO GRUPO DE FOCO 1 ................... 217 

APÊNDICE C – COMPOSIÇÃO E ROTEIRO DO GRUPO DE FOCO 2 ................... 221 

APÊNDICE D – COMPOSIÇÃO E ROTEIRO DO GRUPO DE FOCO 3 ................... 225 

APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ......... 228 

APÊNDICE F – TIPOS DE TRANSIÇÃO (ILUSTRATIVO DAS ANÁLISES 

REALIZADAS) ..................................................................................................................... 229 

ANEXO A – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE DOCENTES235 
 

 

 

 

 

 



14 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde os anos 50, estudos como os da Fundação Ford evidenciavam que os programas 

dos cursos de Administração nem sempre se coadunavam com o ambiente de negócios para os 

quais os estudantes deveriam ser preparados e uma recomendação derivada desses estudos foi 

que as universidades procurassem encontrar maneiras de atrair profissionais e gerentes com 

prática empresarial para atuarem em sala (SIMENDINGER et al, 2000). 

A lei que instituiu as diretrizes e bases da educação nacional, a LDB 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, em seu Art. 66, estabeleceu que a preparação para o exercício do 

magistério superior deveria ser feita em nível de pós-graduação, prioritariamente em 

programas de Mestrado e Doutorado. Em decorrência disso, a titulação de mestre ou doutor 

tornou-se uma condição quase essencial para o ingresso e a permanência nesta profissão. Essa 

exigência, porém, veio a se constituir um obstáculo para o profissional ocupante de cargos 

gerenciais no ambiente corporativo, devido à sua pouca disponibilidade de tempo para realizar 

cursos de pós-graduação stricto sensu, pelo menos no que se refere às universidades federais. 

Visando atender a esse tipo de demanda, muitas instituições particulares procuraram 

adequar seus currículos, formatos de curso, condições de participação e horários, tornando-os 

mais compatíveis com o trabalho em empresas e possibilitando, dessa forma, que diversos 

profissionais e gerentes se direcionassem para a carreira acadêmica. 

Este movimento do mundo corporativo para o mundo acadêmico, motivado tanto pelas 

maiores facilidades no que se refere à realização de Mestrado quanto pelo aumento da 
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demanda por docentes decorrente da expansão do Ensino Superior no Brasil e por outros 

fatores contextuais, pode, porém, configurar-se como uma complexa transição de carreira. 

O desejo de incorporar a prática geralmente encontra certa resistência na academia, 

sob o argumento de que gerentes podem não ter uma boa fundamentação teórica. A alternativa 

dos cursos de Mestrado ajustados à profissionalização e/ou a programas e horários 

compatíveis com o trabalho nas empresas, configura-se, assim, como possível solução. A 

oportunidade de integração da experiência dos “profissionais-alunos” com os conceitos e 

teorias abordados nas disciplinas favorece uma melhor preparação para a docência, dentro 

desses novos parâmetros, mas existem, ainda, outros desafios a serem superados. 

De acordo com Simendinger et al (2000), dada a valorização da experiência 

profissional para o ensino na área de Administração, seria de se esperar que os novos 

“profissionais-docentes” fossem automaticamente bem recebidos no meio acadêmico. Para 

esses autores (2000), entretanto, por diversas razões, os primeiros anos de vida na faculdade 

podem ser um período de desilusão e ajustes e, diante das dificuldades, esses docentes 

frequentemente fraquejam ao perceberem que existem inúmeros obstáculos que devem ser 

superados, antes ou durante o período de transição do meio empresarial para o acadêmico. 

Essa pode ser uma experiência desafiadora que demanda revisão de posturas pessoais 

e profissionais, por sair de uma realidade de ter a decisão em suas mãos e entrar em contato 

com a necessidade de se ajustar a novos modelos, tendo outros desafios superiores. Outro 

obstáculo na transição é a mudança de demandas de habilidades gerenciais para aquisição de 

competências na área de docência. Os gerentes docentes, geralmente, descobrem que 

habilidades que possuem e em relação às quais receberam retorno positivo durante os anos de 

experiência, são de uso limitado em sua nova realidade. O que eles conhecem muito bem 

transforma-se em excelente fonte de exemplos e oportuniza relações mais ricas nas aulas, 
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entretanto rapidamente percebem que isso não é suficiente, especialmente no que se refere à 

relação professor-aluno. (SIMENDINGER et al, 2000). 

Diante dessas considerações, a principal questão desta pesquisa é: “Como tem se 

configurado a transição de carreira da gerência do setor corporativo para a docência em 

faculdades particulares?” Secundariamente, interessa saber “Quais são as mudanças com que 

gerentes e profissionais se defrontam quando decidem entrar para o ambiente acadêmico, no 

que se refere a novas competências e estratégias de carreira?”  

Para responder a esses questionamentos, foi desenvolvida pesquisa qualitativa, 

envolvendo 50 profissionais que transitaram para a docência em faculdades particulares, no 

campo da Administração e áreas afins, nos últimos cinco anos, considerando que atualmente 

uma parte substancial dos docentes desta área são egressos do setor gerencial. 

Foram examinadas as maneiras que um profissional em transição da gerência para a 

docência procura desenvolver em sua carreira no atual contexto de abertura de novos cursos e 

de ampliação da demanda no setor acadêmico. 

O presente estudo assume como seu foco pesquisar a transição de profissionais do 

mundo corporativo para o acadêmico e avaliar o impacto de seu desempenho no novo 

contexto, tendo em vista que a natureza das funções são completamente distintas em sua 

concepção e em seu desenvolvimento. 

Neste trabalho serão utilizadas frequentemente expressões do tipo “do setor 

corporativo para a docência” ou da “gerência para a docência”, mas sabe-se bem que as 

fronteiras entre o setor corporativo e o setor acadêmico estão cada vez mais tênues e que, 

neste último, também existem diversas posições gerenciais. Estas expressões, que podem ser 

consideradas pertinentes, contudo, mediante o entendimento de que foram pesquisados 

gerentes oriundos de empresas de outros setores que não o educacional. 
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1.1 Uma Sociedade em Mudança e Reflexos nas Carreiras Contemporâneas 

 

 

O ambiente mutável, ao qual devem se adaptar as organizações atuais, adicionou uma 

nova dimensão às funções clássicas de administração: a habilidade em lidar com mudanças. 

Duberley, Cohen e Leeson (2007) apontam que recentes contribuições na literatura relativas 

às carreiras têm enfatizado a rápida evolução dos ambientes em que elas são representadas. 

Hall e Chandler (2006); Storey (2000); Sulivan e Arthur apud Duberley, Cohen e Leeson 

(2007), afirmam que, nesse sentido, destacam-se as crescentes insegurança e instabilidade nos 

contextos da carreira burocrática e o surgimento das carreiras “sem fronteiras” e “proteanas”, 

com acentuado foco na empregabilidade. 

De acordo com Baruch (2004), a geração atual testemunha o desaparecimento de 

limites em várias fases da vida e as implicações sobre as carreiras são que elas se tornam 

multidirecionais. Em uma perspectiva considerada moderna, a carreira é vista como um 

processo de desenvolvimento do empregado por meio de uma trajetória de experiência e 

empregos em uma ou mais organizações (BARUCH; ROSENSTEIN, 1992). 

Para Hall (1996), a carreira proteana é um processo em que a pessoa, não a 

organização, está gerenciando. Consiste em todas as variadas experiências da pessoa em 

educação, treinamento, trabalho em várias organizações, mudanças no campo ocupacional etc. 

As escolhas pessoais de carreira e a busca por autorrealização da pessoa são os elementos 

integrativos e unificadores em sua vida. O critério de sucesso é interno – sucesso psicológico 

– não externo. A carreira proteana é desenhada mais pelo indivíduo que pela organização e 

pode ser redirecionada para atender às necessidades da pessoa (HALL, 1996). 



18 

 

Baruch e Hall (2003) consideram que o modelo de carreira da academia pode servir 

como um “modelo a seguir” para a inovação dos novos conceitos de carreira, tais como o 

proteano (HALL, 1996); sem fronteira (DEFILLIPPI; ARTHUR, 1994); inteligente 

(ARTHUR; CLAMAN; DEFILLIPPI, 1995); resiliente (WATERMAN; WATERMAN; 

COLLARD, 1994); e pilar-incorporado (PEIPERL; BARUCH, 1997). 

De acordo com Baruch e Hall (2003), além do seu valor como um modelo a seguir, é 

importante estudar o modelo acadêmico de carreira em seu próprio mérito, considerando que 

a academia é um grande setor que influencia em toda a sociedade e apresenta uma expansão 

continuada. Em outros tempos, somente alguns se beneficiavam do ensino universitário, 

atualmente, porém, uma larga proporção da população usufrui desse importante serviço, com 

uma ascensão significativa no número de mestres e doutores. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

O presente estudo se propôs a analisar a experiência de gerentes e profissionais que 

transitaram de determinada atividade para outra, com exigências e naturezas diferentes, como 

é o caso da gerência para a docência, em um momento de expansão do ensino superior, 

especialmente na área de Administração. A pesquisa objetivou, também, investigar as 
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mudanças com que gerentes e profissionais se defrontam quando decidem entrar para o 

ambiente acadêmico, no que se refere a novas competências e estratégias de carreira, 

considerando a importante contribuição que ele pode prestar para a academia e, também, o 

desafio que a docência representa, podendo resultar no enriquecimento de suas práticas 

profissionais. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Esta pesquisa propõe, especificamente, a: 

 delinear a trajetória do profissional pesquisado, no que se refere a experiências de 

formação e de trabalho; 

 identificar o que motivou a transição para a carreira docente e suas expectativas 

em relação a essa atividade; 

 analisar as estratégias adotadas para a inserção no meio acadêmico, o tipo de 

transição realizada – se parcial ou total, se planejada ou não planejada –, ou seja, 

as formas de inserção; 

 identificar os aspectos facilitadores e dificultadores, ou seja, os desafios da 

transição, e analisar a forma como os gerentes docentes são recebidos pela 

comunidade acadêmica; 

 comparar o mundo empresarial com o acadêmico, de acordo com a percepção dos 

gerentes docentes, no que se refere a aspectos positivos e negativos, e quanto à 
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identificação e à qualidade de vida no trabalho, especialmente quanto ao 

equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho; 

 identificar as competências que devem ser desenvolvidas para uma transição bem 

sucedida e verificar como têm sido avaliados os docentes oriundos do meio 

empresarial; 

 verificar se essa transição tem sido bem ou mal sucedida, considerando o conjunto 

dos pesquisados. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

 

A transição da gerência para a docência, seja ou não de forma planejada, apresenta-se 

como uma possibilidade no mercado de trabalho, tendo em vista a expansão do segmento 

educacional e, em vista disso, esta pesquisa pretendeu contribuir com o entendimento da 

transição de carreiras, tanto em nível conceitual quanto pragmático. Objetivou-se 

compreender o que necessita ser apreendido pelos profissionais do mundo corporativo para 

transitar com eficácia no mundo acadêmico que requer o desenvolvimento de novo portfólio 

de competências. 

Como uma segunda contribuição, visou-se mapear as posturas adotadas pelos 

profissionais na gestão de suas carreiras no que se refere a formas e estratégias de inserção 

que estão sendo adotadas neste novo contexto de trabalho. 

Procurou-se, enfim, compreender como a transição de carreira impacta no 

desenvolvimento profissional dos indivíduos, tendo em vista que existem poucos trabalhos 
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que abordam tanto as formas objetivas quanto as subjetivas de transição de carreira 

(DUBERLEY; COHEN; LEESON, 2007). 

Este tema é de grande interesse da pesquisadora, pois, desde o início de sua carreira, 

os assuntos relacionados à empregabilidade sempre a atraíram, devido à sua atuação na gestão 

de pessoas em diversas instituições, assim como em atividades de consultoria. No 

desenvolvimento de sua dissertação de Mestrado, procurou obter uma melhor compreensão 

sobre os processos de discriminação dos profissionais com idade cronológica superior a 45 

anos de idade, o que resultou no trabalho intitulado A empregabilidade e o mercado de 

trabalho para profissionais maiores de 45 anos. Seu objetivo foi entender as perspectivas do 

profissional com faixa etária acima de 40 anos, quanto a se manter no mercado de trabalho, 

tendo em vista os benefícios da era da informação e as melhores condições de saúde que vem 

alongando o número de anos de vida profissional dos trabalhadores. Procurou, também, 

compreender o que estava ocorrendo nas relações de trabalho entre os integrantes dessa faixa 

etária e as organizações. Os resultados obtidos revelaram que as chances de inserção ou 

reinserção no mercado de trabalho, nessa faixa etária, variam de acordo com a trajetória 

profissional e a atitude em relação à aprendizagem. Muitas vezes, o despreparo para o 

mercado de trabalho é o maior obstáculo para a recolocação profissional. 

Novamente movida pelo interesse acerca do tema da empregabilidade, a pesquisadora 

procurou compreender o que estaria acontecendo por trás desse crescente movimento dos 

profissionais do mundo corporativo em direção ao mundo acadêmico, como uma alternativa 

de trabalho e de carreira. 

Qual seria o motivo do direcionamento para este mercado por parte dos profissionais 

do mundo corporativo? Quais são as suas formas de inserção no meio acadêmico? Quais 
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seriam os fatores facilitadores e dificultadores desse processo? E quais competências 

necessitariam de ser desenvolvidas para se obter uma boa performance nesse novo contexto?  

Pautada nestas indagações, a pesquisadora se interessou por esse projeto que 

complementa sua busca pelo entendimento das relações profissionais. 

 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

 

Este trabalho é composto de oito capítulos, seis apêndices e um anexo. 

O capítulo 1 é introdutório. Nele, são descritos a importância do tema em estudo, a 

definição do problema e os objetivos, além da estrutura metodológica do trabalho. 

Os capítulos 2, 3 e 4 contemplam o referencial teórico, apresentando um panorama da 

educação superior no Brasil e sua expansão; o conceito de carreira, sua evolução e os estudos 

sobre transição de carreira; e, finalmente, a origem e a evolução do conceito de competências 

aquelas requeridas para a docência. 

O capítulo 5 descreve a abordagem metodológica da pesquisa e os procedimentos de 

coleta e análise dos dados. 

O capítulo 6 apresenta a análise dos resultados da pesquisa com os docentes de 

diversas instituições, feita por meio de 50 entrevistas semiestruturadas e de três grupos de 

foco com docentes oriundos do meio empresarial que estão em fase de transição da gerência 
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para a docência. São apresentados, além disso, dez estudos de caso confeccionados a partir 

dos dados de entrevistas e de grupos de foco. 

O capítulo 7 discute resultados à luz dos estudos e recomendações de Simendinger et 

al (2000) acerca da transição da gerência para a docência. 

O capítulo 8 apresenta as conclusões sobre o tema desenvolvido, as limitações do 

estudo e as sugestões para estudos posteriores. 

O Apêndice A expõe o roteiro de entrevistas; os Apêndices B, C e D apresentam, 

respectivamente, a composição e o roteiro dos grupos de foco 1, 2 e 3. O Apêndice E mostra o 

termo de consentimento livre e esclarecido, e o Apêndice F, os trechos das entrevistas com os 

tipos de transição. 

O Anexo A, por fim, traz o formulário de avaliação de desempenho de docentes, 

utilizado pela instituição que forneceu os resultados das avaliações de parte dos docentes 

pesquisados. 
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2 UM BREVE OLHAR SOBRE A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

 

A história da educação superior no Brasil não pode ser analisada sem se considerar sua 

relação com o desenvolvimento sócio-histórico brasileiro, com implicações em nossa 

educação e, consequentemente, no ensino superior. O ensino superior no Brasil colonial foi 

tardio e decorreu de uma mudança na estrutura política do estado português que aqui se 

instaurou com a vinda da coroa portuguesa em 1808. Seu caráter não universitário e 

profissionalizante foi determinado pelos interesses da elite que aqui aportou com D. João VI. 

Segundo Ghiraldelli Junior (2008), o Brasil foi colônia de Portugal entre 1500 e 1822. 

A educação escolar nesse período, ou seja, a educação regular e mais ou menos institucional 

de tal época, teve três fases: a do predomínio dos jesuítas; a das reformas do Marquês de 

Pombal, principalmente a partir da expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal em 1759; e o 

período em que D. João VI, então rei de Portugal, trouxe a Corte para o Brasil (1808-1821). 

As primeiras experiências de ensino superior no Brasil só ocorreriam 308 anos depois 

da chegada dos colonizadores, pois, conforme Morosini (2005), a criação de cursos superiores 

no país ocorreu somente com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Ghiraldelli 

Junior (2008) ressalta que foi com a vinda da Corte portuguesa, em 1808, que o ensino no 

Brasil começou a se alterar profundamente, com a criação de uma série de cursos em nível 

médio e superior, como também militares. 

Segundo Morosini (2005), a profissionalização do ensino superior, inaugurada por D. 

João VI, e a fragmentação do ensino consagrada pelo ato institucional marcariam 

profundamente, por meio de mais de um século, a fisionomia de nossa educação. Nesse 
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período, ressalta-se uma tendência de concentração de poder nas mãos dos proprietários e/ou 

catedráticos denominação pós-1854, com a Reforma Couto Ferraz. As cátedras, inicialmente, 

eram o cerne do ensino superior e à medida que se aglutinavam davam origem aos cursos 

superiores. 

Na Carta Régia de 18081, o professor ensinaria em conformidade com as instruções 

que lhe eram remetidas, dele esperando-se zelo, conhecimento da instrução, estudos 

luminosos, patriotismo e desempenho do conceito que se fazia de sua pessoa. 

Segundo Carneiro (1998), a escola que se queria no Brasil Império buscava manter a 

tradição da educação aristocrática, totalmente voltada para os frequentadores da Corte e, 

portanto, para os destinatários do ensino superior, em detrimento dos demais níveis de ensino. 

Conforme Freire (1993), a educação popular era vítima do descaso das autoridades, abalizada 

pela falta de formação do docente para o magistério primário e pela insuficiência dos que 

eram formados. 

A escassa demanda e o pouco retorno em termos de lucratividade do ensino para a 

nação brasileira, aliados ao seu caráter federal, segundo Morosini (2005), acarretam a criação, 

até a República, de apenas 12 a 15 cursos e faculdades superiores. De fato, segundo 

Sguissardi (2008) durante o Império, a “ideia de universidade no Brasil” jamais se efetivou. 

Conforme registro de Freire (1993), o quadro geral da educação no Império reproduzia 

o elitismo e a exclusão iniciada durante o período Colonial e não correspondia aos anseios de 

uma educação popular, nem em seus níveis mais elementares e muito menos em níveis 

superiores. 

                                                 
1
 Carta Régia é a carta de um rei dirigida às autoridades, com determinações gerais e permanentes. A carta Régia 

de 1808, do Brasil, data do dia 28 de janeiro. 
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O período de fim do Império e início da República assistiu a uma relativa urbanização 

do nosso país e, em tal contexto, a influência positivista se intensificou. Os setores médios 

fortalecidos, principalmente os militares, aliados à burguesia cafeeira, desencadearam uma 

postura descentralizadora, refletindo também na educação superior (MOROSINI, 2005, p. 

308). 

Freire (1993) explica que a Constituição republicana de 1891 não se preocupou com a 

educação em geral, nem com o ensino em particular. Praticamente apenas referendou 

responsabilidades dos estados e da União com o ensino primário, secundário, técnico-

profissional, normal e superior em todo o país. 

Morosini (2005) aponta que, apesar do caráter oligárquico, esse foi um período fértil 

para a expansão do ensino superior que, de 1907 a 1933, passou de 25 para 338 instituições de 

ensino superior e 17 universidades e de 5.795 para 24.166 alunos. Entretanto, mesmo com 

essa expansão, a taxa de escolaridade era muito baixa, pois somente 0,05% da população total 

do país, ou seja, em torno de 17 milhões de brasileiros, estavam matriculados em um curso 

superior. 

Como destacam Ferreira Jr. e Bittar (2008), o advento da República não foi capaz de 

alterar o traço elitista da história da educação brasileira. 

Segundo Morosini (2005), o período compreendido entre o final do século XIX e 1930 

é movido por “reformas consecutivas e desconexas”, nas quais o sistema educacional 

continuava a ser orientado pela herança jesuítica, o que, na prática, significava que a escola 

brasileira era de conteúdo intelectualista, alienada da realidade e sem vinculação com o 

mundo do trabalho. 
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De fato, como afirma Sguissardi (2008), nem a Primeira República nem o Império, 

apesar dos muitos projetos e do grande entusiasmo, também não conseguiram efetivar a “ideia 

de universidade no Brasil”. 

Segundo Ghiraldelli Junior (2008), por meio da Revolução de Outubro de 1930, 

passamos a viver uma nova fase, em geral dividida em três períodos: o primeiro período teve 

Getúlio Vargas no poder como membro importante do governo revolucionário pós-outubro de 

1930 (o Governo Provisório); o segundo período Vargas, no qual ele governou após a 

promulgação da Constituição de 1934; e, por fim, o terceiro, no qual Vargas exerceu o poder 

de 1937 até 1945, como ditador, à frente do que chamou de “Estado Novo”. 

Segundo Jacob (1997), esse período é marcado por uma relativa abertura dos canais de 

acesso ao ensino superior, com o aumento de cursos, o que proporcionou o crescimento do 

número de estudantes oriundos das “camadas médias”. 

Fávero apud Morosini (2005) afirma que essa reforma do ensino superior refletiu as 

ambiguidades do momento histórico: o caráter dúbio de certas afirmações, o reforço a um tipo 

de educação humanista e elitizante, entre outros, são sinais de uma época. É inegável, porém, 

seu mérito de abrir perspectivas para as universidades. 

Segundo Ghiraldelli Junior (2008), o período de democracia que se seguiu ao “Estado 

Novo” conviveu com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e com certa organização do 

ensino, deixadas pelo regime ditatorial de Vargas, promovendo poucas alterações. Assim, o 

período posterior conviveu com a herança autoritária no âmbito das relações de trabalho e da 

organização do ensino, deixada pela ditadura varguista. 

Com a instauração do regime militar, em 1964, as discussões universitárias de cunho 

político cederam lugar às de cunho técnico: Plano Atcon, acordos MEC-Usaid e relatório 

Meira Mattos (MOROSINI, 2005, p. 313). 
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Conforme explica Morosini (2005), nas universidades públicas, com maior tradição de 

mobilização política, a probabilidade de críticas ao governo fôra reprimida pelo Decreto-lei nº 

477, de 26 de fevereiro de 1969, e daí, desencadearam inúmeras cassações, com a presença 

das Assessorias de Segurança e Informação implantadas no seio de cada instituição e com o 

próprio clima de censura imposto à população. 

Além disso, a modernização do ensino superior veio acompanhada pela 

“paroquialização” do ensino no setor privado, que se deu por meio da implantação de 

faculdades isoladas que se multiplicaram em cidades do interior e se expandiram na periferia 

dos grandes centros urbanos, oferecendo cursos de graduação, sem levar em conta o padrão 

acadêmico. 

Conforme assinala Guazzelli (2004), os governos militares que se instalaram nos anos 

de 1960 e 1970 se constituíram na única solução possível para as classes dominantes da 

América Latina e para o imperialismo norte-americano. As burguesias renunciaram a projetos 

próprios de capitalismo e se conformaram com a posição de sócios menores do imperialismo. 

A ditadura chegara ao fim em 1985, mas deixara como legado as condições materiais e 

ideológicas necessárias para a continuidade e o aprofundamento de nossa inserção 

subordinada e dependente no capitalismo internacional em todas as esferas, inclusive na 

educação em todos os seus níveis, entre eles, o superior. 

As reformas educacionais ocorridas no Período Imperial não fizeram mais do que 

conservar as instituições fundadas por D. João VI ou criadas no Primeiro Império. A Primeira 

República, assim como o Império, apesar dos muitos projetos e do grande entusiasmo, 

também não conseguiu efetivar a “ideia de universidade no Brasil”. Por sua vez, no Estado 

Novo ocorreu uma relativa abertura dos canais de acesso ao ensino superior, com o aumento 

de cursos, o que proporcionou o crescimento do número de estudantes oriundos das “camadas 
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médias”. Esse fato contribuiu para que as escolas superiores se constituíssem num espaço 

privilegiado de debates. No entanto, o Governo Federal mantinha seu poder de determinação 

sobre os cursos superiores que compunham a universidade – que mais se assemelhavam a 

uma federação de escolas do que a universidades. O período posterior, de 1945 a 1963, 

conviveu com a herança autoritária no âmbito das relações de trabalho e da organização do 

ensino deixado pela ditadura varguista, mas empreendeu uma modernização do ensino 

superior. Tal modernização se caracterizava pela busca da formação da força de trabalho de 

nível universitário, com vistas a atender o “capital monopolista” e aplacar os anseios de uma 

mobilidade social das camadas médias. A ditadura militar empreendeu uma reforma 

universitária, a fim de consolidar o projeto de desenvolvimento “associado dependente” dos 

centros hegemônicos do capitalismo internacional. Percebe-se que as políticas e reformas do 

ensino superior empreendidas no Brasil do período colonial até a Ditadura, não tiveram como 

eixo central as necessidades da maioria da população, mas sim os interesses dos grupos 

dominantes que constituíam as elites e as demandas de uma economia externa que passou de 

capitalista mercantil para industrial e, depois, para monopolista e financeira. Daí resulta o 

aspecto intervencionista e centralizador que caracteriza as ações do Estado nesse campo. 

Segundo Silva Júnior (2005), nesse contexto, no plano educacional, o governo militar 

autoritário, sob pressão social, buscou aumentar a produtividade das escolas públicas com a 

adoção de princípios administrativos empresariais, além de, desde o início, acenar com uma 

tendência privatizante da educação. 

Disso decorreu a reforma universitária de 1968 (Lei nº 5.540), bem como a reforma do 

ensino de primeiro e segundo graus em 1971 (Lei nº 5.692). 
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2.1 A Evolução do Ensino Superior no Brasil 

 

 

Em pesquisa realizada no ano de 2009, intitulada: Presença do Estado no Brasil: 

Federação, suas Unidades e Municipalidades, o Instituto de Pesquisa Econômica (IPEA) 

destacou que a educação, a saúde e a segurança são aspectos considerados como os mais 

importantes para o desenvolvimento do país. 

Conforme relatórios do INEP/MEC (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira/Ministério da Educação) de 2006, pode-se verificar um 

aumento de 84 instituições de ensino superior em nosso país, no período de um ano, ao 

comparar os dois últimos relatórios publicados pelo Ministério da Educação. 

O Resumo Técnico do Cadastro Docente de 2005 (INEP/MEC) registrou um 

acréscimo de mais de 12 mil docentes que atuavam no ensino superior, no período de um ano. 

Em virtude deste acentuado crescimento, em especial das instituições de ensino privadas, 

podemos constatar que houve um grande incentivo na formação e no ingresso de novos alunos 

no mundo acadêmico. 

Com relação ao tempo de docência na educação superior, esses relatórios indicam que: 

 54,17% dos professores têm até 10 anos de atuação; 

 37,13% têm até 5 anos; 

 17,74% dos docentes têm de 11 a 20 anos de atuação; 

 13,52% têm acima de 21 anos de atuação; 

 14,56% não informaram. 
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Conforme os dados acima, observamos que há um índice relativamente elevado de 

professores novatos. Parece que, em virtude do aquecimento do mercado no que tange à 

expansão das escolas de ensino superior, os profissionais de outros segmentos vêm 

demonstrando maior interesse em ingressar na área acadêmica, como alternativa de trabalho e 

renda. 

Conforme Morosini (2009), começou a haver instituições de educação superior no país 

por volta de 1808 e essas se mantiveram por mais de um século como organizações baseadas 

em um modelo napoleônico, voltadas ao ensino profissionalizante, em unidades isoladas, 

privativas do governo central e dirigidas à formação da elite. Morosini explica que em 1915, o 

Decreto nº 11.530 (do Ministério da Justiça, de autoria de Carlos Maximiliano), determina 

que o Governo Federal, quando achasse oportuno deveria “reunir em universidades”, no Rio 

de Janeiro, a Escola Politécnica, a Escola de Medicina e uma das escolas de Direito. 

Em 1915, o Decreto nº 11.530, determina que o Governo federal, quando achasse 

oportuno, deveria “reunir em universidades”, no Rio de Janeiro, a Escola Politécnica, a Escola 

de Medicina e uma das escolas de Direito. Após 5 anos, o governo faz essa reunião e por meio 

do Decreto nº 14.343 (de autoria do então presidente Epitácio Pessôa), de 7 de setembro de 

1920, institui a Universidade do Rio de Janeiro, conforme assinala Fávero (2000). A 

Universidade de Manaus, em 1911, a Universidade de São Paulo e a Universidade do Paraná, 

em 1912, foram tentativas independentes e até mesmo contrárias à orientação do poder central 

e não foram bem sucedidas, pelo menos em um primeiro momento (CUNHA apud 

MOROSINI, 2005). 

Morosini (2009) explica que nos anos de 1930 adota-se a concepção da universidade 

como justaposição de cursos superiores, normatizada pelo Estatuto das Universidades 

Brasileiras – tentativa de conciliação dos altos estudos como profissionalização, por meio da 
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criação (frustrada) da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras. Este estatuto determinava que 

uma universidade deveria advir da junção de três cursos como Direito, Medicina e 

Engenharia, reunidos sob a direção de uma reitoria. O modelo de universidade era ainda de 

inspiração francesa, de uma instituição para a formação cultural, na qual a pesquisa era 

desenvolvida em raríssimas instituições. 

A partir de 1950, segundo Morosini (2009), tornam-se nítidas as estratégias de 

formação de condições promotoras da pesquisa na universidade brasileira, norteadas pelo 

espírito nacionalista e de superação da dependência econômica do país. Em 1951, são criados 

o CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – e a CAPES – 

Fundação de Capacitação de Pessoal de Nível Superior. 

Morosini (2009) explica também que, no bojo de um projeto modernizante, com base 

em um estado autoritário e num modelo de internacionalização econômica, uma série de 

marcos regulatórios são identificados: a Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

nº 4.024 de 1961 (art.69), definia, genericamente, que cursos de pós-graduação poderiam ser 

ministrados em instituições de educação superior, além dos cursos de graduação, 

especialização, aperfeiçoamento e extensão. 

Luce e Morosini apud Morosini (2009) afirmam que a década de 1990 é caracterizada 

pela expansão e regulação do sistema de educação superior. A Lei nº 9.394/96, Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, possibilita, além da expansão do sistema, a privatização, a 

diversificação institucional e curricular a revogação da universidade como modelo, a 

dissociação das funções universitárias de ensino, pesquisa e extensão, a flexibilização e a 

Educação a Distância. 
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Morosini (2009) explica que o Sistema de Educação Brasileiro está dividido em 

Educação Básica e Educação Superior. A Educação Superior, segundo o Censo da Educação 

Superior de 2007 (MEC/INEP, 2009) mostra a existência de 2.281 instituições de educação 

superior, 23.488 cursos e 4.880.381 estudantes – sendo que, desses, 1.481.955 são 

“ingressantes”. A autora evidencia que, embora ainda em expansão, os dados apontam para 

uma queda no ritmo de criação de novas instituições: aumento de 1,7% nas instituições 

municipais, 1% nas federais e 0,5% nas privadas. Continua explicando que ainda no que se 

refere a instituições verifica-se o acréscimo no número de universidades – de 178 para 183 –, 

perfazendo um total de 8 %; a criação de um centro universitário (0,8% de aumento); e, ainda, 

o aumento de 0,3% nas faculdades, cujo número absoluto passou de 1.973 para 1.978. O 

maior número de faculdades (92,5%) e de centros universitários (96,7%) está vinculado ao 

setor privado. As universidades estão distribuídas, em proporção aproximada, entre setor 

público e privado, 52,5% e 47,5%, respectivamente. Morosini (2009) conclui que isso 

confirma a forte privatização do Sistema de Ensino Superior (SES). 

O número de matrículas apresenta 1.240.968 estudantes na rede pública (615.542 na 

rede federal; 482.814 na rede estadual). Em IES privadas há 3.639.413 estudantes. Houve 

uma evolução de 4,4% no número de matrículas nas instituições federais comparativamente 

ao ano anterior – a maior desde 2003. A maioria dos estudantes brasileiros está matriculada 

em universidades: 2.644.187. Os centros universitários registraram 680.938 matrículas e as 

faculdades, 1.555.256 (MOROSINI 2009). 

A partir de 1998, segundo Morosini (2009), é regulamentado o Mestrado Profissional. 

É um tipo de curso de Mestrado que enfatiza estudos e técnicas diretamente voltadas ao 

desempenho de um alto nível de qualificação profissional. O perfil profissional é o que 

diferencia esse Mestrado do Acadêmico. Confere, pois, idênticos grau e prerrogativas, 
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inclusive para o exercício da docência, e, como todo programa de pós-graduação stricto 

sensu, têm a validade nacional do diploma condicionada ao reconhecimento prévio do curso. 

Em outra abordagem, Rocha (2009) afirma que, no Brasil, temáticas relacionadas ao 

professor do ensino superior não constituem área de extensa produção científica, apesar de se 

observar, nos últimos anos, um crescente, porém ainda lento, interesse por esse âmbito de 

ensino. Em contrapartida, na última década, ocorreu uma expansão acelerada do Sistema de 

Educação Superior e uma expansão equivalente no número de docentes que atuam nesse nível 

de ensino. 

Balbachevsky apud Rocha (2009) destaca também que a diversidade do ensino 

superior brasileiro ocorre não só em tamanho, como também é heterogênea em tipos de 

instituições e de alunos. Ressalta a proporção de estudantes matriculados na graduação, em 

instituições públicas e privadas: essas atendem cerca de 78% dos alunos enquanto o setor 

público é responsável por 82% dos estudantes matriculados na pós-graduação, seja no 

Mestrado ou no Doutorado. 

Embora esteja havendo certo arrefecimento no ritmo de crescimento das instituições 

de ensino, pode-se afirmar que é crescente a demanda por novos docentes no Brasil, 

especialmente no que se refere à área de Administração. Tal fator tem atraído profissionais 

gerentes do meio corporativo para as universidades, por sua vez, procuram se qualificar em 

cursos de Mestrado tanto acadêmicos como profissionais. 
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3 CARREIRA: TRANSFORMAÇÕES, CONCEITOS E ESTUDOS SOBRE O TEMA 

 

 

Dentro da temática das carreiras e suas transformações, o livro Handbook of Careers, 

organizado por Arthur, Hall e Laurence (1989), constitui um importante marco, reunindo 

contribuições de autores como Alderfer, Arthur, Barley, Kanter, entre outros. Douglas Hall já 

havia lançado o clássico Careers in Organizations, em 1976 e, em 1993, publicou o artigo 

Protean careers of the 21o century, na Academy of Management Executive, difundindo o 

conceito da carreira proteana. Publica, também, o livro The career is dead – long live the 

career, em 1996, apontando o fim da carreira tradicional e o surgimento da moderna, 

caracterizada pela passagem por diversas organizações e pelo autogerenciamento. 

Edgar Schein, que lançara o livro Career dynamics, em 1978, publica outro, em 1993, 

denominado Career anchors: discovering your real values, no qual apresenta o inventário de 

Âncoras de Carreira. Esse inventário permite identificar diferentes tipos de valores e 

aspirações em relação à carreira, algumas mais relacionadas à carreira tradicional – como 

competência técnico-profissional e segurança – e outras, à carreira moderna – tais como 

empreendedorismo, autonomia, desafio puro e estilo de vida. 

Defillippi e Arthur, em 1994, ao publicar o artigo Boudaryless career: a competency-

based perspective, no Journal of Organizational Behavior, disseminam o importante conceito 

da “Carreira sem fronteiras”, sinalizando o descolamento da carreira, tanto em relação a 

determinada organização quanto em relação à profissão para a qual o indivíduo se preparou. 

Também em 1994 é publicado o livro Managing Careers, de London e Stumpf, que enfatiza a 

perspectiva do autogerenciamento da carreira. 
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Em 1996, Arthur juntamente com Rousseau (autora do clássico Psychological 

contracts in organizations, de 1995) lançam The boundaryless career: a new employment 

principle for a new organizational era, sinalizando as mudanças no contrato psicológico 

resultantes do surgimento das organizações e das carreiras sem fronteiras. 

A obra Le chaos de carrière dans les organisations, de autoria de Amherdt (1999), 

expressa a ideia de que o declínio da carreira tradicional, associado à redução drástica dos 

empregos e ao surgimento de múltiplas formas de trabalho, poderia estar resultando em um 

verdadeiro caos, o que daria origem a sentimentos de apreensão e ansiedade. 

Chanlat (1995;  1996) também aborda esse tipo de transformação em seus dois artigos 

publicados no Brasil, na Revista de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, 

denominados Quais carreiras para quais sociedades I e Quais carreiras para quais 

sociedades II, apontando como causas para a redução de emprego e para o surgimento de 

múltiplas formas de trabalho, a entrada maciça das mulheres no mercado, as mudanças 

tecnológicas e a reestruturação da economia. Essas causas introduzem uma variedade de 

comportamentos, como parar de trabalhar para estudar, estudar trabalhando, educar as 

crianças e voltar ao mercado de trabalho e aos estudos, e reorientar a carreira mais 

frequentemente. Todos esses comportamentos, incomuns no passado, introduzem rupturas no 

modelo de carreira tradicional, aproximando-o do modelo proteano. 

A partir de 2000, outros autores têm se destacado, tais como Baruch (2004a) que 

introduz o conceito das carreiras multidirecionais, no artigo Transforming careers: from 

linear to multidirectional career paths: organizational and individual perspectives, publicado 

no Journal Career Development International. Nele, o autor apresenta diversas perspectivas 

de carreira, com o objetivo de evidenciar as tendências atuais, no que se refere aos sistemas de 

carreira, seu significado e suas implicações sobre indivíduos, organizações e sociedade. No 
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mesmo ano, Baruch (2004b) lança, também, o livro Managing careers: theory and practice, 

mais voltado para a gestão de carreira, com um enfoque não somente prescritivo, mas também 

teórico. 

Em 2002, Peiperl, Arthur e Anand organizam o Career creativity: explorations in the 

re-making of work, reunindo contribuições de importantes autores, como Parker, Sonenfeld, 

Hall, Peterson e Anand, DeFillippi e Arthur. 

Em 2004, Inkson publica o artigo Images of Career: nine key metaphors, no Journal 

of Vocational Behavior, que posteriormente foi expandido, em 2006, no livro Understanding 

careers: the metaphors of working lives, no qual defende a ideia de que tanto a teoria formal 

sobre carreiras quanto os pensamentos e discursos cotidianos sobre a mesma estão cercados 

por metáforas. Inkson (2004) identificou nove metáforas-chave, atuando, a seu ver, como 

estruturas que abarcam grande parte da teoria sobre carreiras, cada uma apresentando questões 

específicas sobre o tema. Juntas, têm potencial para aprimorar as reflexões sobre carreira para 

além da elaboração de metáforas familiares, proporcionando uma compreensão mais ampla e 

abrangente sobre os fenômenos de carreira (INKSON, 2004). 

Em 2007, Harrington e Hall publicam o livro Career management & work-life 

integration: using self-assessment to navigate contemporary careers, sinalizando uma forte 

tendência, de natureza mais subjetiva, de se buscar o equilíbrio entre a carreira e a vida 

pessoal, assim como de relativizar o conceito de sucesso na carreira, até então associado a 

promoções, cargos gerenciais e melhores salários. 

Observa-se, assim, que os estudos sobre carreira, inicialmente focados nos planos de 

carreira das empresas, passam a abordar exaustivamente as transformações que resultaram nos 

conceitos de carreiras autodirigidas, proteanas, sem fronteiras e multidirecionais. Mais 

recentemente, nota-se que outros temas passam a despertar o interesse dos estudiosos e 

http://www.amazon.com/Career-Management-Work-Life-Integration-Self-Assessment/dp/141295410X/ref=sr_1_3/103-7493443-4161417?ie=UTF8&s=books&qid=1179758385&sr=1-3
http://www.amazon.com/Career-Management-Work-Life-Integration-Self-Assessment/dp/141295410X/ref=sr_1_3/103-7493443-4161417?ie=UTF8&s=books&qid=1179758385&sr=1-3
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pesquisadores, tais como equilíbrio entre a vida pessoal e a carreira, imagens e metáforas de 

carreira, criatividade e, finalmente, transição de carreira, objeto do presente estudo. 

Evidentemente, tanto esta retrospectiva é influenciada pela perspectiva da autora do 

presente trabalho que pode não fazer uso de determinado(s) trabalho(s) considerado(s) tão ou 

mais relevante(s) que os citados acima. 

No Brasil, Lacombe (2005) destaca, nos últimos anos, as pesquisas de Dutra (2004), 

Ferreira (2002), Lacombe (2002), Balassiano, Ventura e Fontes Filho (2004) e Kilimnik, 

Castilho e Sant‟Anna (2004) que, adotando diferentes quadros de referência, pesquisaram 

diretamente o tema das novas formas da carreira. Alguns autores, como Karawejczyk e 

Estivalete (2002), Morin, Tonelli e Pliopas (2003), investigam temas correlatos: o sentido do 

trabalho e o desenvolvimento de competências para a realização do mesmo, o que contribui 

para o entendimento dos elementos envolvidos na construção das carreiras pelas pessoas 

(LACOMBE, 2005). 

 

 

3.1 Pesquisas sobre Transição de Carreira e Implicações para este Estudo 

 

 

Conforme Lacombe (2005), as transições de carreira, no contexto de suas grandes 

transformações, emergem como um dos subtemas mais relevantes, justamente por ser 

consequência natural do declínio da carreira tradicional, intimamente associada a determinada 

profissão e/ou organização. Em 1993, Riverin-Smard já lançava o livro Transitions 

profissionelles: choix et stratégies, com o objetivo de contribuir tanto com o consultor de 
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carreira que se propunha a ajudar as pessoas a realizar e viver suas transições de carreira de 

maneira positiva, quanto diretamente com o profissional, que estivesse vivenciando situações 

mais ou menos estressantes e que desejasse realizar suas aspirações, por meio de uma 

mudança em sua carreira. 

Em 2003, Baruch publicou o artigo Career systems in transition: a normative model 

for career practices, na Personnel Review e ofereceu uma formulação integrada do modo 

como as organizações podiam abordar, planejar e gerenciar as carreiras de seus empregados 

em tempos de transição. Trata-se de um modelo normativo de carreira, desenvolvido e 

comparado com um modelo descritivo existente. O artigo sugere um método a partir do qual 

as organizações podem desenvolver um sistema de carreira organizacional mais apropriado ao 

novo milênio e às constantes transições que lhe são características. 

Para Reis apud Duberley, Cohen e Leeson (2007), a transição de carreira seria 

definida como o período em que um indivíduo está trocando de papéis ou está em busca de 

um papel cujo objetivo seja diferente e possa ser descrito como uma mudança na sua 

orientação para uma função que já detém, ou seja, uma transição em seu estado subjetivo. 

Um acentuado número de estudos anteriores que exploraram as transições de carreira 

tem suas origens na psicologia do desenvolvimento e no aconselhamento de carreira. A ênfase 

desses estudos se pauta no indivíduo e nas análises decorrentes dessas tradições sobre a forma 

como as características de personalidade ou outros atributos influenciam no curso de uma 

carreira e nos processos iniciais de escolha profissional. (NICHOLSON; WEST, 1988). 

Sobre o tema do presente trabalho, transição de carreira da gerência para a docência, 

Simendinger et al (2000) realizaram uma revisão da literatura em que são apresentados os 

desafios enfrentados pelos gerentes do mundo corporativo, quando decidem ingressar no 

mundo acadêmico. Foram identificados comportamentos prescritos, que auxiliariam os 



40 

 

gerentes em sua transição para a docência, divididos em três categorias/estratégias: para 

melhorar a eficácia, para melhorar a interação social e para melhorar o ajuste 

cultural/satisfação com a carreira. O principal foco incide na adaptação do profissional que 

vem da gerência para o meio acadêmico e nos recursos que podem ser utilizados para 

amenizar o choque entre as culturas, dando maior ênfase às contribuições que esse tipo de 

profissional pode oferecer para o mundo docente. 

Kilimnik et al (2006) realizaram estudo de natureza qualitativa, com o propósito de 

investigar imagens acerca da carreira, da atividade docente e das competências profissionais 

requeridas à docência em nível superior. Para tal, foram realizadas entrevistas junto a 32 

participantes do programa de Mestrado em Administração das Universidades Fumec, Puc-

Minas e CEFET-MG que procederam a transições de carreira do meio empresarial para o 

acadêmico. Como resultados, há que salientar a recorrência na indicação de determinadas 

metáforas ou analogias de carreira que se revelam exemplares de tendências contemporâneas, 

tais como a busca sistemática por ampliação das competências individuais e a valorização do 

autodesenvolvimento. Para gerir adequadamente a carreira, habilidades relacionais e 

características como autodirecionamento, foco e persistência são considerados fundamentais. 

A carreira docente apresenta atrativos para os profissionais pesquisados, adequando 

possibilidades de desenvolvimento e de maior equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, 

além de oportunizar a divulgação de seus conhecimentos e experiências. A docência é 

percebida, também, como uma alternativa às pressões e instabilidades vivenciadas no mundo 

empresarial e reflete a possibilidade quanto ao exercício de uma carreira paralela, sem que se 

tenha, necessariamente, de abandonar a atividade em empresas. 
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4 COMPETÊNCIAS: CONCEITOS E TIPOLOGIAS 

 

 

O conceito de competência individual ou profissional emergiu da competência 

organizacional que tem suas raízes na abordagem da organização como um portfólio de 

recursos (RBV – Resource Based View of the Firm), conforme observam Fleury e Fleury 

(2001). 

Nessa mesma linha, encontram-se os estudos da economista Edith Penrose (1959) que 

desenvolveu a teoria do crescimento da firma, destacando o grupo gerencial dentro desses 

recursos produtivos. 

Destaca-se, também, a Teoria da Competição Baseada em Competências que tem a 

sua origem no conceito de competências essenciais de Prahalad e Hamel (1998). Para esses 

autores, tal teoria significa que “o aprendizado coletivo na organização, especialmente como 

coordenar as diversas habilidades de produção e integrar as múltiplas correntes de 

tecnologias” (PRAHALAD; HAMEL, 1998, p. 302). Partindo desse conceito de 

competências essenciais, a Teoria da Competição Baseada em Competências tenta integrar as 

duas perspectivas da teoria da estratégia: 

 a visão positivista, econômica, baseada em conteúdos e liderada por pesquisadores 

acadêmicos, tendo como referência a Teoria da Organização Industrial; 

 a perspectiva pragmática, liderada por praticantes (practioners), baseada em 

processos cognitivos que tem como referência a Teoria Baseada em Recursos. 
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Prahalad e Hamel (1990) explicam que uma empresa deve ser vista não somente como 

um portfólio de produtos/serviços, mas também de competências, ou seja, um conjunto de 

habilidades, tecnologias e capacidades presentes na empresa, destacando as competências 

essenciais (core competence). 

Segundo Prahalad e Hamel (1990) competências essenciais são aquelas que viabilizam 

diferenciais competitivos sustentáveis, geram valor distintivo percebido pelos clientes e são 

difíceis de serem imitadas pela concorrência. As oportunidades futuras, reiteram Prahalad e 

Hamel (1990), abrem-se somente para as organizações que desenvolvem competências para 

tal. A competição ocorre mais pela liderança em competência do que pela liderança de 

produtos. Como as habilidades e o domínio da tecnologia estão presentes nas pessoas, esses 

autores afirmam que não é o dinheiro o combustível para a viagem ao futuro, e sim a energia 

emocional e intelectual dos empregados. 

Comparando as Teorias da Organização Industrial e Baseada em Recursos, a Teoria da 

Competição Baseada em Competências mostra-se mais completa, na medida em que analisa a 

competição como uma disputa dinâmica entre competências, isto é, entre firmas, buscando 

equilibrar duas realidades: (1) a dinâmica e a complexidade do mundo real e (2) as 

capacidades cognitivas limitadas do homem, diante de tal complexidade dinâmica (HEENE e 

SANCHEZ, 1997). 

Dutra (2004), em seu livro intitulado Competências, explica que é possível identificar 

a existência de duas vertentes teóricas para definir o conceito de competências: uma 

representada por autores norte-americanos e outra representada por autores europeus. Barato 

(1998) também evidencia essas duas correntes: uma oriunda da França cuja ênfase está mais 

relacionada ao vínculo entre trabalho e educação, e a corrente americana que privilegia o 

mercado de trabalho com foco no desempenho requerido pelas organizações. 
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O autor Steffen (1999) classifica as duas correntes em: 

 comportamentalista (norte-americana); 

 europeia, desenvolvida tanto na Inglaterra – com ênfase na definição de perfis 

organizacionais – quanto na França – que evidencia a aprendizagem para o 

desenvolvimento de competências profissionais atreladas ao modelo 

construtivista, no intuito de qualificar a mão de obra mais suscetível à exclusão no 

mercado de trabalho. 

 

No início dos anos 1970, McClelland (1973) definiu competência como uma 

característica subjacente a uma pessoa casualmente relacionada com uma performance 

superior na realização de uma tarefa ou em determinada situação. Assim, iniciou a 

diferenciação entre: 

 competência de aptidões, talento natural da pessoa – que pode vir a ser 

aprimorado; 

 habilidades, demonstração de um talento particular na prática; 

 conhecimentos que seriam o que as pessoas precisam saber para desempenhar 

uma tarefa. 

 

Conforme Fleury e Fleury (2001), McClelland (1973) publicou o paper Testing for 

Competence rather than Intelligence, que, de certa forma, iniciou o debate sobre competência 

entre os psicólogos e os administradores nos Estados Unidos. 
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Durante a década de 1980, segundo Richard Boyatzis apud Fleury e Fleury (2001), 

reanalisando os dados de estudos realizados sobre as competências gerenciais, identificou um 

conjunto de características e traços que, em sua opinião, definem um desempenho superior.  

Zarifian (2001) define: 

competência profissional é uma combinação de conhecimentos, de saber-fazer, de 

experiências e comportamentos que se exerce em um contexto preciso. Ela é 

constatada quando de sua utilização em situação profissional, a partir da qual é 

passível de validação. (ZARIFIAN, 2001, p.66). 

 

Nessa definição, o autor deixa evidente a relação entre competência individual e a 

situação à qual será empregada. 

Ainda para Zarifian (1999), competência é a inteligência prática em situações, que se 

apoia nos conhecimentos adquiridos e os transforma com tanto mais força quanto maior for a 

complexidade das situações. O autor explica que competência costuma ir além do conceito de 

qualificação e que se refere à capacidade de a pessoa tomar iniciativas, ir além das atividades 

prescritas, ser capaz de compreender e dominar novas situações no trabalho, ser responsável e 

reconhecida por isso. 

Le Boterf (1997) parece reiterar a opinião de Zarifian (1999), quando diz que 

competência “é assumir responsabilidades frente às situações de trabalho complexas, 

buscando lidar com eventos inéditos, surpreendentes, de natureza singular”. (LE BORTEF, 

1997, p. 267). 

Boyatzis (1982) considera que competências são aspectos verdadeiros ligados à 

natureza humana e comportamentos observáveis que determinam, em grande parte, o retorno 

da organização. 
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Como competência, definem Fleury e Fleury (2001), ser um saber agir responsável e 

reconhecido, que implicaria em mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, 

habilidades, agregando valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. Para esses 

autores, na obra posterior Internacionalização e os Países Emergentes, de 2007, o conceito de 

competência estaria associado a diversas locuções verbais, como saber agir, saber mobilizar, 

saber transferir, saber aprender, saber engajar-se e ter visão estratégica, conforme é 

apresentado na figura 1. 

 
 

Figura 1 – Competências como Fonte de Valor para o Indivíduo e para a Organização 

Fonte: Fleury e Fleury, 2007, p. 30. 
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Esse conceito está alinhado ao de Le Bortef (1995) que explica a competência do 

indivíduo como um saber agir que envolve integrar, mobilizar e transferir recursos, 

conhecimentos e habilidades, com reconhecimento pelos outros, em dado contexto. Le Bortef 

(1999) propõe o deslocamento do foco em estoque de conhecimentos de dado indivíduo para 

a forma como o mesmo mobiliza esse seu repertório de conhecimentos e habilidades em 

determinado contexto, de modo que agregue valor ao meio social. 

Fleury e Fleury (2007) adaptaram os estudos de Le Boterf (1999), no quadro 1, que 

propõe o processo de desenvolvimento de competências da seguinte forma: 

Quadro 1 – Processo de Desenvolvimento de Competências 

Tipo Função Como desenvolver 

Conhecimento teórico Entendimento, interpretação Educação formal e continuada 

Conhecimento sobre os 

procedimentos 

Saber como proceder Educação formal e experiência 

profissional  

Conhecimento empírico 

 

Saber como fazer Experiência profissional 

Conhecimento social 

 

Saber como comportar Experiência social e profissional 

Conhecimento cognitivo Saber como lidar com a 

informação, saber como 

aprender 

Educação formal e continuada, e 

experiência social 

Fonte: Fleury e Fleury, 2007, p. 40. 

 

Durand (1998) explica o conceito de competência, baseado em três dimensões, 

Knowledge, Know How e Attitudes ou C.H.A. (conhecimento, habilidade e atitude), em que 

são abordadas, além de questões técnicas, atitudes relacionadas ao trabalho, ao 

comportamento e à cognição. O autor se pautou na teoria do pedagogo suíço Henri Pestalozzi 

(1746-1827). 
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Pestalozzi idealizou a educação como o desenvolvimento natural, espontâneo e 

harmônico das capacidades humanas e que se revelam na tríplice atividade da cabeça, das 

mãos e do coração (head, hand e heart), isto é, na vida intelectual, técnica e moral do 

indivíduo. 

Em outra abordagem, Gramigna (2007) define, assim, o conceito de competência: 

Trata-se de um conjunto de ferramentas que, reunidas, formam uma metodologia de 

apoio à gestão de pessoas. [...] as pessoas encontram-se em alta, uma vez que a 

riqueza das empresas e das nações depende do conhecimento e das habilidades de 

suas equipes. (GRAMIGNA, 2007, p. 43). 

 

Gramigna (2007) também apresenta esse conceito desdobrado nos seguintes blocos de 

indicadores: 

 habilidades: ações que gerem resultados, domínio de técnica – SABER FAZER; 

 conhecimentos: informações, procedimentos e conceitos – SABER; 

 atitudes: valores, comportamentos, opiniões e atos pessoais – QUERER. 

 

O conceito de Carbone et al (2006) se assemelham ao de Gramigna (2007) citado 

acima por destacar que, além de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para 

exercer determinada atividade, é importante o real desempenho expresso pela pessoa em 

determinado contexto organizacional. Nesse sentido, os autores chamam a atenção para o fato 

de que competência não é apenas saber o que fazer, mas também ter disposição e conseguir 

realizar as ações diferenciadas, em relação ao desempenho, nos ambientes em que estão 

inseridas. 

Em outra instância, para Levy-Leboyer apud Gramigna (2007) competência é descrita 

como repertórios de comportamentos e capacitações que algumas pessoas ou organizações 

dominam melhor que outras, tornando-as eficazes em determinada situação. 
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Conforme Ruas (2003), o protagonista do trabalho, além de “saber fazer” deve apresentar, em 

muitos casos, a capacidade de identificar e selecionar o “como fazer”, a fim de se adaptar à 

situação específica (customizada) que enfrenta. O autor afirma que, com base nessa nova 

lógica da atividade econômica, a construção da noção de competência começa a tomar forma 

e trata, predominantemente, do desenvolvimento de capacidades que podem ser 

posteriormente mobilizadas em situações, em sua maioria, pouco previsíveis, como é 

apresentada no quadro 2 a seguir. 

Quadro 2 – As Noções de Qualificação e Competência e as Características Principais dos 

Respectivos Contextos 

 
Fonte: RUAS, 2003. 

 

Ruas (2003) explica que a noção de competência individual é a mais conhecida e 

difundida, mas se confunde com noções similares como a qualificação, atribuições e 

responsabilidades que pretendem contextualizar e caracterizar o trabalho. O autor afirma que 

observações empíricas têm mostrado que a noção de competência, na sua dimensão 

individual, carrega consigo uma grande heterogeneidade de percepções e conceitos, 

especialmente no ambiente das empresas. Ele explica que capacidade é tudo o que se 

desenvolve e se explora sob a forma de potencial e que é mobilizado numa ação à qual se 

 QUALIFICAÇÃO 

 

 Relativa estabilidade da atividade 

econômica 

 

 Concorrência localizada 

 

 Lógica predominante: indústria (padrões) 

 

 Emprego formal e forte base sindical 

 

 Organização do trabalho com base em 

cargos definidos e tarefas prescritas e 

programadas 

 

 Foco no processo 

 

 Baixa aprendizagem 

 COMPETÊNCIA 

 

 Baixa previsibilidade de negócios e 

atividades 

 

 Intensificação e ampliação da 

abrangência da concorrência 

 

 Lógica predominante: serviços (eventos) 

 

 Relações de trabalho informais e crise 

dos sindicatos 

 

 Organização do trabalho com base em 

metas, responsabilidades e 

multifuncionalidade 

 

 Foco nos resultados 

 

 Alta aprendizagem 
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associa a noção de competência. Ou seja, não se trata de considerar as pessoas competentes, 

mas sim suas ações. As capacidades são, em geral, compostas por conhecimentos, habilidades 

e atitude. Não há dúvida de que a concepção de competência individual é a mais heterogênea 

e dificilmente será possível afirmar que uma é mais correta do que a outra (RUAS, 2003). 

Por outro lado, Dutra (2001) afirma que competência é uma entrega e que essa entrega 

agrega valor econômico à empresa, ao indivíduo e ao meio em que ele vive. Esse aspecto do 

conceito de competências é muito importante para determinados contextos e modelos de 

gestão já organizados, pois leva em consideração não só os processos, mas principalmente 

resultados como base para avaliação de desempenhos e competências. Associar o conceito de 

competências aos resultados permite ao trabalhador maiores condições de autogestão e de 

desenvolvimento de carreiras e competências. 

Dutra (2004) utiliza conceitos de competência, complexidade, espaço ocupacional e 

agregação de valor como referenciais. A noção de competência é associada a requisitos 

(inputs) e entrega (outputs). Porém, competências não são estáticas: à medida que alguém se 

desenvolve, assume atribuições mais complexas, aumenta seu espaço ocupacional, torna-se 

mais valiosa à empresa, cresce o valor que agrega ao negócio e, por extensão, faz-se 

merecedora de maior remuneração. 

Enfim, há uma multiplicidade de linhas de pensamento norteando os conceitos sobre 

competências. Bitencourt (2001) sintetiza as diversas definições no quadro 3. 
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Quadro 3 – Competências do Indivíduo 

Autor Conceito Ênfase 
1- Boyatzis  

     (1982, p. 23) 

“Competências são aspectos verdadeiros 

ligados à natureza humana. São 

comportamentos observáveis que 

determinam, em grande parte, o retorno da 

organização”. 

Formação, comportamentos 

resultados. Aptidão, valores e  

formação. Formação e resultado. 

2- Boog 

    (1991, p. 16) 

“Competência é a qualidade de quem é capaz 

 de apreciar e resolver certo assunto, fazer  

determinada coisa; significa capacidade,  

habilidade, aptidão e idoneidade. 

 

3- Spencer e Spencer  

     (1993, p.9) 

“A competência refere-se a características 

 intrínsecas ao indivíduo que influenciam, e  

servem de referencial para seu desempenho no 

ambiente de trabalho”. 

 

 

 

 

 

4- Sparrow e Bognano  

    (1994, p.3) 

“Competências representam atitudes  

identificadas como relevantes para a obtenção  

de alto desempenho em um trabalho específico, 

ao longo de uma carreira profissional ou no  

contexto de uma estratégia corporativa”. 

Estratégias, ação e resultados.  

Aptidão e ação. 

 

5- Moscovici 

    (1994, p. 26) 

“O desenvolvimento de competências  

compreende os aspectos intelectuais inatos e 

adquiridos, conhecimentos, capacidades,  

experiência, maturidade. Uma pessoa  

competente executa ações adequadas e hábeis  

em seus afazeres, em sua área de atividade”. 

 

6- Cravino 

     (1994, p. 161) 

“As competências se definem mediante  

padrões de comportamentos observáveis.  

São as causas dos comportamentos, e estes,  

por sua vez, são a causa dos resultados.  

É um fator fundamental do desempenho”. 

Ações e resultados. 

7- Parry  

    (1996, p. 48) 

“Um agrupamento de conhecimentos,  

habilidades e atitudes correlacionados, que  

afetam parte considerável da atividade de  

alguém que se relaciona com o desempenho,  

que pode ser medido segundo padrões 

preestabelecidos, e que pode ser melhorado  

por meio de treinamento e desenvolvimento”. 

Resultado, formação. 

8- Sandberg 

    (1996, p. 411) 

“A noção de competência é construída a partir  

do significado no trabalho. Portanto, não  

implica exclusivamente a aquisição de  

atributos”. 

Formação e interação. 

9- Bruce  

    (1996, p. 6) 

“Competência é o resultado final da  

aprendizagem”. 

Aprendizagem individual e 

autodesenvolvimento. 

10- Le Boterf  

       (1997, p. 267) 

“Competência é assumir responsabilidades  

frente a situações de trabalho complexas,  

buscando lidar com eventos inéditos,  

surpreendentes, de natureza singular”. 

Mobilização e ação. 

11- Magalhães et al 

       (1997, p. 14) 

“Conjunto de conhecimentos, habilidades e 

experiências que credenciam um profissional a 

exercer determinada função”. 

Aptidão e formação. 

12- Perrenoud  

       (1998, p. 1) 

“A noção de competência refere-se a práticas  

do cotidiano que se mobilizam por meio do  

saber baseado no senso comum e do saber a  

partir de experiências”. 

 

Formação e ação. 

13- Durand  

       (1998, p. 3) 

“Conjunto de conhecimentos, habilidades e  

atitudes interdependentes e necessárias à  

Formação e resultados. 
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Autor Conceito Ênfase 
consecução de determinado propósito”. 

14- Dutra et al  

       (1998, p.3) 

“Capacidade da pessoa de gerar resultados  

dentro dos objetivos estratégicos e  

organizacionais da empresa, traduzindo-se  

pelo mapeamento do resultado esperado  

(output) e do conjunto de conhecimentos,  

habilidades e atitudes necessários para o seu 

atingimento (input)”.  

Aptidão, resultados, formação. 

Ação e resultados. 

15- Ruas  

      (1999, p. 10) 

“É a capacidade de mobilizar, integrar e  

colocar em ação conhecimentos, habilidades e  

formas de atuar (recursos de competências) a  

fim de atingir/superar desempenhos  

configurados na missão da empresa e da área”. 

 

16- Fleury e Fleury  

       (2000, p.21) 

“Competência: um saber agir responsável e 

reconhecido, que implica mobilizar, integrar, 

transferir conhecimentos, recursos, habilidades, 

que agreguem valor econômico à organização  

e valor social ao indivíduo”. 

Ação e resultado. 

17- Hipólito 

      (2000, p.7) 

“O conceito de competência sintetiza  

mobilização, integração e transferência de 

conhecimentos e capacidades em estoque,  

deve adicionar valor ao negócio, estimular  

um contínuo questionamento do trabalho e a 

aquisição de responsabilidades por parte dos 

profissionais e agregar valor em duas  

dimensões: valor econômico para a  

organização e valor social para o indivíduo”.  

Formação, resultados, perspectiva 

dinâmica. 

18- Davis  

       (2000, p. 1; 15) 

“As competências descrevem de forma  

holística a aplicação de habilidades,  

conhecimentos e habilidades de comunicação  

no ambiente de trabalho [...] São essenciais  

para uma participação efetiva e para  

incrementar padrões competitivos. Focaliza-se  

na capacitação e aplicação de conhecimentos e 

habilidades de forma integrada no ambiente de 

trabalho”. 

Ação e resultados. 

19- Zarifian  

      (2001, p. 66) 

“Competência profissional é uma combinação 

de conhecimentos, de saber-fazer, de  

experiências e comportamentos que se exerce  

em um contexto preciso. Ela é constatada  

quando de sua utilização em situação  

profissional, a partir da qual é passível de  

validação. Compete, então, à empresa,  

identificá-la, avaliá-la, validá-la e fazê-la  

evoluir”.  

Aptidão, ação e resultado. 

20- Becker et al  

      (2001, p. 156) 

“Competências referem-se a conhecimentos 

individuais habilidades e características de 

personalidades que influenciam diretamente o 

desempenho das pessoas”. 

Formação e desempenho. 

Fonte: BITENCOURT, 2001, p. 27-29. 
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Como se pode observar, a grande maioria dos autores abordados no quadro 3 enfatiza 

as perspectivas de formação, aptidão, desempenho, ação e resultados, com predominância 

para os conceitos de “ação” e “resultados”. Verifica-se uma citação sobre a relevância do 

autodesenvolvimento, da aprendizagem individual e da interação entre as pessoas (Bruce, 

1996, p. 6). Sparrow e Bognano (1994, p. 3) e Moscovici (1994, p. 26), por sua vez, destacam 

a importância da estratégia e da aptidão para exercer suas atividades. 

 

Para Fleury e Fleury (2001), as competências são sempre contextualizadas. Os 

conhecimentos e o know how não adquirem status de competência, a não ser que sejam 

comunicados e utilizados. A rede de conhecimento em que se insere o indivíduo é 

fundamental para que a comunicação seja eficiente e gere a competência. 

Em contrapartida, Dutra (2004) afirma que o conceito de competências possui duas 

vertentes: as capacidades ou inputs, que consistem nos conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores (CHAV), como um estoque do indivíduo, e sua efetiva entrega à organização, de 

forma a agregar valor. Por conhecimentos, entendem-se dados e informações armazenadas no 

intelecto e resgatadas para interpretação dos fatos; habilidades significam destreza ou 

proficiência para realizar determinadas operações; atitudes consistem em constatações 

avaliativas ou predisposição em relação a algo; e valores consistem em concepções 

racionalizadas que influenciam escolhas de meios e fins. 

Dutra (2004) propõe investigar as competências organizacionais, antes de inventariar 

competências individuais em uma empresa e, nesse sentido, ele enfatiza a tipologia estratégia-

competência organizacional de Treacy e Wieserma apud Fleury e Fleury (2001). Conforme tal 

tipologia, as estratégias podem ser classificadas em três categorias: excelência operacional, 

inovação em produtos e orientação a serviços. A excelência operacional caracteriza empresas 
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que competem com base em custos, oferecendo a seus clientes produtos de qualidade média, 

com o melhor preço e bom atendimento. A inovação em produtos é a estratégia orientada ao 

desenvolvimento de produtos inovadores, resultado de investimentos em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D). Por fim, a orientação a serviços é aquela voltada para atender ao 

que clientes específicos desejam, ou seja, são estratégias que buscam desenvolver soluções 

“sob medida” para clientes especiais. Pautado nessa tipologia, Dutra (2004) constrói uma 

ponte de referência, relacionando determinadas categorias de competências organizacionais a 

certos agrupamentos de competências, conforme o quadro 4. 

Quadro 4 – Relação entre Estratégia, Competências Organizacionais e Individuais 
Estratégia Competências Organizacionais Competências Individuais 

Volume de Vendas 

Excelência Operacional 

(bens de consumo, 

commodities) 

Custo 

Qualidade 

Processo produtivo 

Distribuição 

Monitoramento de mercado 

Comercialização 

Parcerias estratégicas 

Orientação a custos e qualidades 

Gestão de recursos e prazos 

Trabalho em equipe 

Planejamento 

Interação com sistemas 

Multifuncionalidade 

Relacionamento interpessoal 

 

Foco na Customização 

Inovação em Produtos 

(produtos para clientes ou 

segmentos específicos) 

Inovação de produtos e 

processos 

Qualidade 

Monitoramento tecnológico 

Imagem 

Parcerias tecnológicas e 

estratégicas 

Relacionamento interpessoal 

Comunicação eficaz 

Articulação interna e externa 

Absorção e transferência de 

conhecimentos 

Liderança e trabalho em equipe 

Resolução de problemas 

Utilização de dados e 

informações técnicas 

Aprimoramento de 

processos/produtos e participação 

em projetos 

Fonte: Dutra, 2004. 
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Destaca-se, no trabalho de Dutra (2004), que a competência organizacional é tratada 

dentro dessas categorias genéricas de Treacy e Wieserma (1995), porém complementada com 

uma reflexão sobre o “intento estratégico” da empresa. Wood e Picarelli (1999) também 

adotam padrões semelhantes e sugerem o uso da estratégia como orientação geral e, a partir 

daí, enumeram sugestões de competências. Tal reflexão também é abordada por Cardy e 

Selvarajan (2006) que sustentam que a competitividade e a efetividade organizacional 

dependerão do quão bem uma empresa incorpora sua visão estratégica para identificar e 

implementar modelos de competência empregados, considerando a mediação do contexto 

ambiental (figura 2). 

 

 

 

 

Figura 2 – Competência dos Empregados como Meio para Competitividade 

Fonte: Cardy e Selvarajan, 2006. 

 

Dutra (2004) também relaciona o conceito de eixos de carreira e níveis de 

complexidade para definição das competências individuais. Os eixos de carreira 

correspondem a macroprocessos organizacionais que reúnem posições de natureza semelhante 

e constituem trajetórias para crescimento em uma organização. Já os níveis de complexidade 

traduzem o grau de exigência na entrega esperada de uma pessoa à medida que se desenvolve 

profissionalmente e que se torna capaz de lidar com situações demandantes de maior grau de 

abstração e desafios. 

Pautadas nessas abordagens, as competências profissionais devem ser elencadas 

conforme o contexto organizacional e a visão estratégica da empresa, no intuito de assegurar 

sua competitividade. A seguir, serão abordadas as competências requeridas aos docentes. 

 

Visão 

Estratégica 

Competência 

dos 

empregados: 
identificação 

Contexto 

organizacional 

 

 

Competitividade 

organizacional 
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4.1 Competências para a Docência 

 

 

As autoras Pimenta e Anastasiou (2010) afirmam que a formação do professor 

universitário é deficitária no que tange a um conhecimento mais estruturado, acerca do 

processo de ensino e de aprendizagem. Conforme estas autoras, os sujeitos são graduados em 

determinadas áreas do conhecimento, todavia desconhecem as demandas sistemáticas da 

profissão de um docente e a necessidade de desenvolver outros saberes que permitam e que 

promova neles uma fluência e um domínio sobre as diversas atividades pertinentes à atividade 

de educar. 

O grande desafio para o professor, segundo Pimenta e Anastasiou (2010), estaria na 

ação de pesquisar o ensinar, seja na construção de sua identidade como profissional do ensino, 

seja na revisão das ações que acontecem em sala de aula. O profissionalismo do professor 

estaria, exatamente, na pesquisa de sua própria prática realizada com intencionalidade, 

flexibilidade e coragem de enfrentamento. Não bastaria, ao bom professor, conhecer sua área 

de atuação. Seria necessário, também, que ele concebesse e implementasse novas práticas 

docentes que viessem ao encontro dos anseios da sociedade. Os alunos, o tempo, os 

conhecimentos a serem trabalhados, os resultados a serem atingidos e os métodos de ensinar e 

fazer aprender constituem, pois, as principais dimensões da prática docente. Métodos iguais 

podem produzir resultados muito diferentes em grupos de alunos distintos, dado que cada 

aluno ou grupo possui características próprias, especificidades. 

Faz-se necessário, portanto, que haja um constante processo de pesquisa nesse campo, 

envolvendo os sujeitos participantes do processo (professores e alunos), suas identidades e 

desafios, a comunicação entre eles, os elementos da pedagogia disponíveis e os conteúdos a 
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serem ensinados e aprendidos. O profissional docente deve, portanto, possuir as competências 

necessárias para realizar e intensificar esse processo de pesquisa (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2010). 

A formação acadêmica de um professor, explicam Pimenta e Anastasiou (2010), deve 

envolver conhecimentos científicos a respeito de seu campo de atuação, assim como da 

Educação, da Pedagogia e da Didática. A formação do professor deve ser contínua, no âmbito 

das instituições de ensino nas quais ele desenvolve suas atividades profissionais, e deve tomar 

“o campo social da prática educativa e de ensinar como objeto de análise, de compreensão, 

de crítica, de proposição, que desenvolva no professor a atitude de pesquisar, como forma de 

aprender”. (PIMENTA; ANASTASIOU; 2010, p. 186). 

Em paralelo, Marchesi e Martín (2003) entendem que, para que os professores 

exerçam melhor suas funções, é necessário que haja uma formação baseada em 

conhecimentos que o docente deve ter e outra que seja resultante do seu desenvolvimento 

profissional, ou seja, das mudanças e progressos que realiza ao longo de sua carreira 

profissional. Os autores destacam, ainda, a importância dos processos de profissionalização 

docente continuada que privilegiem a reflexão e a pesquisa sobre a prática docente. 

Marchesi e Martín (2003) classificam os professores em técnicos ou reflexivo-

criativos, sendo que na primeira categoria, a atuação do professor é calcada sobre habilidades 

técnicas, e no modelo reflexivo-criativo pressupõe-se que o professor esteja preparado para 

enfrentar as situações interativas da sala de aula, elaborando estratégias para responder 

adequadamente a cada uma das situações que se apresentem. 

É importante definir claramente o sentido do termo reflexivo, atribuído ao modelo de 

competências de um professor. Refletir não deve ser uma ação casual. Refletir requer análise, 

síntese, esforço e confronto de ideias novas com antigas crenças. A análise não deve se limitar 
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à compreensão do que aconteceu, mas ao porquê aconteceu e como uma determinada situação 

se relaciona a outras já vivenciadas. A reflexão deve contar com o engajamento dos alunos, 

pois, compartilhando suas reflexões, uns aprendem com os outros (MINTZBERG, 2005; 

MINTZBERG; GOSSLING, 2003). 

No ato de refletir, a teoria se sobrepõe à prática e permite que se formulem 

generalizações a partir das experiências vividas. Os pontos de maior destaque e relevância de 

uma experiência, a partir da reflexão, são unidos e sintetizados, de forma que estejam 

disponíveis para influenciar a ação em experiências futuras. 

A reflexão tem, portanto, um caráter avaliativo sobre o desempenho de um 

profissional, permitindo uma comparação com os objetivos e as aspirações iniciais, o que 

possibilita um aprendizado a partir de acertos, erros, sucessos ou fracassos. 

Uma reflexão sistemática necessita de compromisso, ou seja, é preciso definir como e quando 

se irá refletir e o que costuma ser denominado de reflexão sobre a ação. Deve, no entanto, 

haver reflexão enquanto se vive uma experiência, ou seja, a reflexão pode ser incidental, 

também denominada reflexão na ação. (COWAN, 2002; MARCHESI; MARTÍN, 2003). 

Perrenoud (2002) afirma que é necessário desenvolver as competências que levem a 

uma prática reflexiva, a uma postura crítica na avaliação e autoavaliação das situações 

vividas, a uma escolha de estratégias adequadas para atingir os objetivos educacionais e a 

construção de uma identidade profissional, o que requer um amplo espectro de saberes e uma 

cultura geral que extrapolem o que se precisa dominar em uma sala de aula. 

Para se tornarem profissionais do ensino, os professores precisam desenvolver as 

competências necessárias ao ofício de ensinar, caracterizadas pelos conhecimentos 

pedagógicos e didáticos que servirão para a organização e gestão da aprendizagem. Os 
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profissionais precisam saber agir em qualquer situação e ser capazes de refletir sobre a ação, 

adaptando-se e dominando qualquer nova situação (ALTET, 2001, p. 25). 

Segundo Masetto, 

Só recentemente os professores universitários começaram a se conscientizar de que 

seu papel de docente de ensino superior, como o exercício de qualquer profissão, 

exige capacitação própria e específica que não se restringe a ter um diploma de 

bacharel, ou mesmo de mestre ou doutor, ou ainda apenas o exercício de uma 

profissão. Exige isso tudo e competência pedagógica, pois ele é um educador. 

(MASETTO, 2003, p. 13). 

 

Masetto (2003) explica que nem sempre os professores conhecem e discutem aspectos 

como o projeto pedagógico da instituição ou do curso, o currículo do curso e o perfil do 

egresso, bem como técnicas para o desenvolvimento da aprendizagem em aula, uma vez que 

os espaços de reunião geralmente enfocam questões mais administrativas. 

Leite apud Rocha (2009) aponta que, no que tange à formação, na realidade presente, 

em geral, os docentes universitários não possuem formação na área educacional ou 

pedagógica. 

Rocha (2009) explica que: 

Quer sejam contratados em tempo completo, quer em parcial, encontramos no 

ensino superior, profissionais liberais e de distintas áreas de conhecimento com pós-

graduação, profissionais docentes apenas com licenciatura ou bacharelado, às vezes 

com especialização. Entre os docentes part-time, aloca-se o maior contingente de 

profissionais com experiência na sua área de competência. Em muitos casos, as 

avaliações desses docentes, feitas pelos discentes, reconhecem que os professores 

universitários sabem muito de sua matéria de ensino, às vezes possuem grande 

experiência profissional, especialmente aqueles vinculados às profissões liberais, 

mas, dizem os estudantes, “não sabem ensinar”, “não têm didática”. Sobre os 

docentes-pesquisadores, full-time (tempo integral ou dedicação exclusiva), estas 

mesmas queixas dos alunos também podem ser registradas. (ROCHA, 2009, p. 12-

13). 
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Zarifian (1999) afirma que esse processo de aquisição de competências tem enfrentado 

obstáculos, considerando duas grandes concepções de formas de aprendizagem, atualmente 

em crise: 

 Modelo escolar – construído a partir do princípio de transferência de 

conhecimentos e de comportamentos. Supõe-se, nesse paradigma, que os bons 

conhecimentos e os bons comportamentos existem e que o essencial da formação 

consiste na assimilação desses conhecimentos e comportamentos pelos treinandos, 

para poder, em seguida, reproduzi-los e aplicá-los nas situações profissionais 

reais. 

 Modelo da experiência – baseia-se no princípio da aquisição de conhecimentos no 

próprio exercício do trabalho, on the job; muitas vezes, a partir da transferência de 

experiência dos mais velhos para os mais jovens. Porém, isso supõe que a situação 

profissional permaneça estável e que os conhecimentos assim adquiridos sejam 

duráveis e transmissíveis ao longo de toda a vida profissional. 

 

Para Perrenoud (2000), o professor precisa desenvolver competências que possam dar 

conta da complexa realidade que nos envolve. Assim, ele deve se atualizar permanentemente 

para: 

 planejar e orientar os diversos contextos de aprendizagem; 

 coordenar o avanço das diversas aprendizagens dos alunos; 

 elaborar, executar e avaliar práticas pedagógicas que respeitem a diversidade da 

sala de aula; 

 envolver os alunos nas aprendizagens e nos trabalhos pedagógicos, „tocar‟ o 

aluno, sensibilizá-lo para a aprendizagem; 
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 desenvolver um trabalho pedagógico coletivo e interdisciplinar; 

 participar ativamente da gestão da escola e incentivar a participação dos alunos e 

da comunidade em geral; 

 dominar e utilizar as novas tecnologias; 

 desenvolver e vivenciar posturas éticas no desempenho da profissão; 

 coordenar e fomentar a própria formação, cotidianamente. 

 

Perrenoud (2000) entende que a noção de competência refere-se à capacidade de 

mobilizar uma série de recursos cognitivos para enfrentar variados tipos de situação. As 

competências profissionais são construídas, em formação, mas também com o trabalho diário 

de um professor, de uma situação de trabalho a outra. A prática diária com situações 

diferenciadas é sempre um ponto a favor para se aumentar a competência. “É na possibilidade 

de relacionar, pertinentemente, os conhecimentos prévios e os problemas que se reconhece 

uma competência”. (PERRENOUD, 1999, p. 32). 

Ao descrever o estudo da formação das competências de um professor, Perrenoud 

(2000) questiona sobre o que um docente deve ser capaz de fazer e, a partir de diversos 

modelos, faz a colocação de que esse profissional deve ser capaz de: 

 analisar situações complexas, tomando como referência diversas formas de 

leitura; 

 optar de maneira rápida e refletida por estratégias adaptadas aos objetivos e às 

exigências éticas; 

 escolher entre uma ampla gama de conhecimentos, técnicas e instrumentos, os 

meios mais adequados, estruturando-os na forma de um dispositivo; 

 adaptar, rapidamente, seus projetos, em função da experiência; 
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 analisar, de maneira crítica, suas ações e seus resultados; 

 aprender, por meio dessa avaliação contínua, ao longo de toda a sua carreira. 

 

Leite apud Rocha (2009) evidencia outra pressão constante da atividade docente, 

apesar de todas as abordagens contemporâneas sobre ensino-aprendizagem: pesquisas 

recentes continuam centrando no professor a responsabilidade, quase iluminista, de obtenção 

de sucesso no ensino e de sucesso e responsabilidade pelos resultados e pelo produto.  

Anastasiou e Pimenta destacam que: 

A universidade reforça o trabalho solitário, extremamente individual e 

individualizado; o professor é deixado à sua própria sorte e, se for bastante prudente, 

evitará situações extremas nas quais fiquem patentes as falhas de seu desempenho. 

(PIMENTA; ANATASIOU, 2002, p. 143). 

 

Cunha apud Rocha (2009) complementa essa perspectiva, afirmando que o trabalho 

solitário do professor também protege a sua suposta autoridade científica que, no imaginário 

social e no do próprio docente, já lhe é atribuída, pelo simples fato de ser reconhecido como 

professor. 

Em outra abordagem, Antunes (2003) também descreve as competências a serem 

desenvolvidas pelos professores e enfatiza aspectos como: 

 organizar e dirigir situações de aprendizagem; 

 administrar a progressão das aprendizagens; 

 conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 

 envolver os alunos na aprendizagem e, portanto, na sua reestruturação de 

compreensão de mundo; 

 aprender e ensinar a trabalhar juntos e a se trabalhar em equipes; 

 dominar e fazer uso de novas tecnologias; 
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 vivenciar e superar os conflitos éticos da profissão e administrar sua formação 

contínua e permanente; 

 administrar sua própria formação e enriquecimento contínuos. 

 

Segundo Saviani, 

educador é aquele que educa, isto é, que pratica a educação. Portanto, para alguém 

ser educador é necessário saber educar. Assim, quem pretende ser educador precisa 

aprender, ou seja, precisa ser formado, precisa ser educado para ser educador. 

(SAVIANI, 1996, p. 45). 

 

Saviani (1996) descreve que, entre muitas coisas precisamos rever os saberes que 

estão envolvidos no processo educativo da formação do professor. Na verdade, pode-se ver o 

processo educativo apenas como ponto de passagem ou como ponto de partida ou de chegada. 

Se o considerarmos como ponto de passagem, concluiremos que são os saberes que 

determinam a formação do educador; porém, se considerarmos o processo educativo como 

ponto de partida e de chegada, será o problema da formação do educador que determinará os 

saberes que entrarão no referido processo. 

Em contrapartida, Fischer (2001) aponta que os professores precisam estar preparados 

para levar o aluno a uma reconstrução crítica das teorias disponíveis, sob uma perspectiva 

evolutiva e, de forma articulada, estimular uma aproximação das teorias com a realidade 

prática, o que pode e deve ser feito com base em estudos de casos, preferencialmente 

contextualizados na sociedade em que vive o aluno. Sem abandonar os métodos tradicionais 

de estudo, em especial aqueles baseados na exposição de conteúdos e na leitura de 

publicações convencionais, o professor deve utilizar novos recursos que facilitem o processo 

de ensino-aprendizagem, tais como o ensino a distância e a própria tecnologia da informação. 



63 

 

Mintzberg (2005) recomenda que os professores sejam flexíveis, ou seja, que não se 

apóiem em modelos fechados e que estimulem discussões produtivas na sala de aula, mesmo 

que isso represente uma necessidade de modificação no planejamento original. Os alunos 

precisam encontrar seu próprio ritmo de aprendizagem e, para isso, é necessário que os 

professores saibam ouvir e que estejam abertos a novas abordagens. É importante, então, 

exigir do profissional sólidos conhecimentos teóricos e práticos, capacidade de reflexão, 

comunicação, flexibilidade, proatividade, trabalho em equipe, e ainda, contextualização. 

O desenvolvimento das competências em um professor deve ser contínuo e articulado 

à prática. O local de trabalho do professor deve oferecer condições para que ele desenvolva 

suas competências profissionais, enriquecendo seus esquemas de ação, que serão mobilizados 

nos momentos de tomada de decisão para escolha da atitude adequada a um determinado 

contexto (CHARLIER, 2001). 

Guimarães e Caruso (1996) afirmam que o instrumento mais comumente utilizado 

pelas instituições de ensino para formação e desenvolvimento de seu corpo docente, no Brasil, 

é a pós-graduação. De uma maneira geral, estima-se que a titulação formal obtida por meio 

dos programas de pós-graduação, em especial, os programas strico sensu, melhore a qualidade 

dos docentes em ministrar aulas (aspecto didático). No entanto, não se deve confiar apenas 

nos indicadores baseados em titulação formal, mas sim naqueles indicadores que articulem a 

titulação formal com os objetivos principais de uma instituição de ensino superior: o ensino 

de graduação e a produção científica e tecnológica. 

Souza-Silva e Davel (2005, p. 122) classificam o processo de formação de um 

professor de Administração da seguinte forma: 
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 absorção explícita (de conteúdos técnico-profissionais, de conhecimento em 

didática, pedagogia e tecnologias de ensino, de conhecimentos sobre a história da 

Administração); 

 de interação (com os estudantes e com os pares); e 

 participação em comunidades (de prática reflexiva e de aprendizagem prático-

gerencial). 

 

No entanto, as principais práticas institucionalizadas para a formação de professores 

de Administração se baseiam na absorção de conteúdos, geralmente de forma não 

contextualizada com a prática profissional, e se materializam sob a forma de cursos, 

workshops, programas de Mestrado ou Doutorado ou cursos específicos. (SOUZA-SILVA; 

DAVEL, 2005). 

Para Paquay et al (2001), um professor deve evoluir constantemente, de forma a 

responder aos desafios impostos pela transformação dos sistemas educacionais, frente às 

mudanças da sociedade. O profissionalismo de um professor não depende, unicamente, do 

domínio de conhecimentos específicos, mas de sua capacidade de mobilizar esses 

conhecimentos para analisar situações complexas e optar pela estratégia mais adequada aos 

objetivos a serem atingidos, além de avaliar suas ações e resultados, garantindo um 

aprendizado contínuo ao longo de sua carreira. 

Somem-se a essas competências a postura condizente com a profissão que parte do 

respeito ao outro e passa pela atitude colaborativa, pela maturidade e pelo controle emocional, 

pela crença na educação e pelo engajamento profissional. 

Em síntese, ao professor é necessário não só possuir os conhecimentos técnicos, mas 

também habilidades e competências inerentes ao profissional-educador, de forma a favorecer 
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os mecanismos de adaptação do mundo acadêmico a essa nova realidade do mundo do 

trabalho. As mudanças no contexto social e na organização curricular têm exigido que os 

profissionais da educação revejam suas práticas e desenvolvam novas competências, no 

intuito de se ajustarem às exigências requeridas pelo novo contexto do mundo acadêmico. 

Nesse ambiente, evidencia-se que a formação dos professores é um tema de extrema 

relevância para a sociedade em geral, tendo em vista o seu impacto na preparação dos 

cidadãos para um mercado de trabalho, bem como um facilitador na identificação do discente 

sobre sua vocação profissional. 

 

 

4.2.1 Pesquisa sobre Competências Docentes 

 

 

De acordo com Paiva e Melo (2009) 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 a especialidades e áreas de atuação como em 

termos pedagógicos. 

Estas autoras realizaram uma pesquisa objetivando identificar, apresentar e analisar 

percepções de professores universitários acerca de suas competências docentes e profissionais 

e sua gestão no âmbito da universidade. Por meio desse estudo, quanto às competências 

profissionais docentes, foi detectada, no conjunto das respostas dos entrevistados, a 
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necessidade da mobilização efetiva de um, dois, ou mais componentes – competências 

cognitivas, funcionais, comportamentais, éticas e políticas – simultaneamente, ampliando e 

aprofundando a percepção do caráter interativo da profissão no nível universitário. Sobre os 

mecanismos utilizados no processo de gestão de competência profissional docente, os relatos 

dos professores entrevistados ressaltaram aspectos de responsabilidade do próprio sujeito, 

evidenciando o caráter de autodirecionamento inerente a essa carreira. 

Em relação à gestão de competências dos profissionais docentes, consideraram-se os 

esforços pessoais e os institucionais, tanto individuais como coletivos. Nesse sentido, 

observou-se que as universidades são dotadas de políticas de gestão de pessoas não muito 

claras e que nem sempre o profissional docente faz uso delas, quer por desconhecimento, quer 

por necessidade de manter-se com certo grau de descolamento da universidade, quer por 

autonomia própria (PAIVA; MELO, 2009). 
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5 METODOLOGIA 

 

 

A abordagem adotada neste trabalho caracteriza-se como predominantemente 

qualitativa, uma vez que desafios, problemas e soluções encontradas no processo de transição 

da gerência para a docência podem ser avaliados de maneira mais apropriada, de acordo com 

a literatura, a partir da análise dos depoimentos colhidos dos profissionais integrantes desta 

pesquisa com a finalidade de captar a dimensão subjetiva dos participantes do processo. 

De acordo Alves-Mazzoti e Gewamdszmakder (1999), a análise qualitativa tem como 

foco determinadas situações complexas ou estritamente particulares, mas a forma como se 

pretende analisar um problema é que, de fato, exige uma metodologia qualitativa ou 

quantitativa. Dentre as situações que implicam em uma abordagem qualitativa, encontra-se a 

do presente estudo: compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, 

tais como as transições de carreira. 

Para Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados 

descritivos, colhidos no contato direto do investigador com a situação estudada, havendo uma 

maior preocupação com o processo do que com o produto; e procura retratar a perspectiva dos 

participantes. Isso significa que, como investigadores qualitativos, estudamos a realidade em 

seu contexto natural, tal como ocorre, procurando dar sentido aos fenômenos ou interpretá-

los, de acordo com os significados que possuem para as pessoas implicadas nesse contexto. 

Conforme Gaskell e Bauer (2005), a finalidade real da pesquisa qualitativa não é 

contar opiniões ou pessoas, mas, ao contrário, explorar o espectro de opiniões e as diferentes 

representações sobre o assunto em questão. 
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5.1 Quanto aos Fins 

 

 

Esta pesquisa pode ser considerada descritiva, pois pretende analisar se a transição do 

profissional do mundo corporativo para o ambiente acadêmico. 

Segundo Malhotra (2001), na pesquisa descritiva, as informações necessárias estão 

claramente definidas. Esse tipo de pesquisa é pré-planejada e estruturada e requer uma 

especificação clara de quem, o quê, quando, onde, por que e como a mesma é concebida. 

Para Mattar (1996), a pesquisa descritiva é a mais adequada, quando o objetivo 

consiste em estudar as características de grupos e em identificar ou comprovar a existência de 

relações entre variáveis. 

 

 

5.2 Quanto aos Meios 

 

 

Foi utilizado o método de pesquisa de campo envolvendo 50 entrevistados, conjugado 

com o de estudo de caso, realizado neste caso com um subgrupo de dez pesquisados, sendo 

que a unidade de análise foi constituída pelo profissional atuante no ambiente corporativo, em 

transição para a carreira acadêmica. Os casos foram elaborados para ilustrar o processo 

inerente a esse tipo de transição de carreira e, também, para que se pudesse confrontar os 

depoimentos do gerente docente, em entrevista, com as avaliações de seu desempenho em sala 

de aula, feitas pelos alunos. A tais informações foi permitido o acesso pela direção de uma 
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faculdade na qual diversos entrevistados lecionavam na época da pesquisa, tendo sido dado 

conhecimento deste procedimento aos interessados, assim como foram tomadas precuções no 

sentido de não identificá-los na descrição e análise dos casos. Objetivou-se, além disso, 

estabelecer uma comparação entre os casos, no que se refere aos motivos da transição, às 

formas de inserção no mundo acadêmico e às competências que tiveram que ser 

desenvolvidas, entre outros aspectos, para uma melhor compreensão do fenômeno estudado. 

De acordo com Minayo (1994), a pesquisa de campo visa proporcionar um estudo 

sobre o modo como vem sendo tratado o tema da pesquisa em uma realidade prática, visando 

confirmar os resultados obtidos a partir da pesquisa bibliográfica. 

Portanto, esta pesquisa pode ser considerada de campo, por se tratar de uma 

investigação empírica realizada no local em que ocorre o fenômeno estudado, ou seja, nas 

instituições de ensino, onde os profissionais atuam (VERGARA, 2003). 

Yin (2001) define o estudo de caso como o método que examina o fenômeno de 

interesse em seu ambiente natural, pela aplicação de diversas metodologias de coleta de 

dados, visando obter informações de múltiplas entidades. 

Esse autor (2001) explica que o estudo de caso tem o foco em fenômenos 

contemporâneos inseridos no contexto da vida real, normalmente quando existem 

perguntas do tipo “como” e “por quê”. 

Segundo Yin (2001), o estudo de caso representa uma investigação científica 

empírica e compreende um método abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e 

da análise de dados. Pode incluir tanto estudos de caso único quanto múltiplos, assim 

como abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa. 
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Permite uma investigação para se preservar as características holísticas e 

significativas dos eventos da vida real – tais como ciclos de vida individuais, processos 

organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações 

internacionais e a maturação de alguns setores. (YIN, 2001). 

Yin (2001) acrescenta, ainda, que estudos de caso são também usados como etapas 

exploratórias na pesquisa de fenômenos pouco investigados ou como estudos-piloto para 

orientar o design de estudos de casos múltiplos. Note-se que, aqui, aparece outro critério 

que justifica a escolha do estudo de caso como abordagem adequada de um problema de 

pesquisa: tratar-se de fenômeno pouco investigado que exige estudo aprofundado de 

poucos casos, que leve à identificação de categorias de observação ou à geração de 

hipóteses para estudos posteriores. 

Especificamente em relação aos Estudos de Casos Múltiplos, Yin (2001) afirma 

que estes costumam ser mais convincentes e que uma das chaves para se construir este tipo 

de estudo de forma bem sucedida é que este obedeça a uma lógica de replicação e não a da 

amostragem. Yin (2001, p. 70) atesta que “exige o cômputo operacional do universo ou do 

grupo inteiro de respondentes e, por conseguinte, o procedimento estatístico para se 

selecionar o subconjunto específico de respondentes que vão participar do levantamento”.  

Baseada nos objetivos deste trabalho, a pesquisadora adotou a estratégia de estudo de 

caso que trata de questões do tipo “como” e “por quê”, por considerá-la mais adequada a esse 

tipo de estudo, conforme assinala Yin (2001). As discussões foram realizadas entre os 

participantes, por meio de um roteiro previamente elaborado, e sempre direcionadas aos 

objetivos da pesquisa. O método empregado, tanto para a coleta, quanto para o tratamento dos 

dados, possibilita o conhecimento das pessoas e o entendimento de suas percepções, a partir 

do relato de suas próprias experiências pessoais. 
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5.3 Seleção e Caracterização dos Participantes da Pesquisa 

 

 

A escolha do profissional pesquisado seguiu alguns critérios julgados relevantes, tais 

como: ser oriundo do meio empresarial de outros setores que não o educacional, 

preferencialmente ocupante de cargo ou função gerencial; estar cursando ou ter cursado 

Mestrado; ter feito a transição há menos de cinco anos e estar lecionando há mais de um 

semestre, com vínculo parcial ou integral, com a instituição de ensino a que está vinculado. 

A graduação dos 50 participantes da pesquisa se concentra nos cursos de 

Administração (36%), Psicologia (24%), Comunicação (8%), Direito (6%) e Economia (6%). 

Um percentual expressivo se encontra na faixa de 31 a 35 anos (26%), seguido por 18% entre 

36 e 40 anos e 16% na faixa de 25 e 30 anos. Vale observar, porém, que 40% dos pesquisados 

têm mais de 40 anos. A maioria deles é casada (56%) e não têm filhos ou têm apenas um 

(68%), e cursa ou já cursou o Mestrado em Administração (67%), conforme a tabela 1. 
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TABELA 1 

Caracterização dos Participantes da Pesquisa 

Caracterização dos Entrevistados 

 

Graduação Estado Civil Idade  Filhos Mestrado/ Doutorado 
Administração 36% Solteiros 36% 25 a 30 16% 2 18% Mestrado em 

Administração 

67% 

Ciência da 

Informação 

2% Casados 56% 31 a 35 26% 0 50% Especialista em 

Administração 

33% 

Comunicação 8% Divorciados 8% 36 a 40 18% 1 20% Mestrado em 

Direito 

43% 

Direito 6%   41 a 45 12% 3 10% Mestrado em 

Educação 

Tecnológica 

69% 

Economia 6%   46 a 50 8% 4 2% Mestrado em 

Psicologia 

23% 

Engenharia 

Civil 

2%   51 a 55 12%   Mestrado em 

Comunicação 

Semiótica 

23% 

Engenharia 

Mecânica 

6%   56 a 60 8%   Doutorado em 

Ciência da 

Informação 

23% 

Microbiologia 2%       Mestrado em 

Engenharia de 

Produção 

23% 

Pedagogia 4%       Mestrado em 

Ciência da 

Computação 

23% 

Psicologia 24%       Doutorado em 

Engenharia 

Civil 

23% 

Publicidade 2%         

Tecnologia da 

Informação 

2%         

Alguns participantes ainda estão concluindo seus cursos. 

A tabela sintetiza diversas informações independentes em blocos de duas colunas. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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5.4 Técnicas de Coleta Dados 

 

 

Foram utilizadas as técnicas de entrevista individual e de grupo de foco, sendo 

realizadas 36 entrevistas individuais, com docentes de variadas formações e atuantes em 

diversos cursos de graduação e pós-graduação da cidade de Belo Horizonte, nas áreas de 

Administração ou afins (Roteiro de entrevista – Apêndice A). Dentre os entrevistados há 

aqueles que, atualmente, estão ligados apenas à atividade docente e outros que conciliam o 

trabalho nas organizações e na academia. Foram realizados três grupos de foco, cada um 

composto por oito ou nove docentes, num total de 25 participantes, sendo que dez deles 

também foram entrevistados individualmente. Dessa maneira, a pesquisa envolveu, ao todo, 

50 pessoas. 

Foi adotada a técnica de grupo de foco no intuito de coletar uma grande quantidade de 

informações em um curto espaço de tempo, corroborando com os dados obtidos nas 

entrevistas individuais e nos estudos de caso. O uso desta técnica foi considerado pertinente, 

pelo fato de os indivíduos pesquisados, apesar de oriundos de diferentes áreas, estarem todos 

em transição de carreira e em condições de compartilhar experiências e estratégias 

relacionadas à inserção no mercado de trabalho do docente de nível superior (ver roteiros nos 

apêndices B, C e D). 

Aos participantes da pesquisa foi apresentado um Termo de Consentimento Livre e 

Declarado (Apêndice E) para que fosse lido e assinado, em caso de concordância com as 

condições nele contidos. 

Segundo Berg (1998), a técnica do grupo de foco existe desde o início da Segunda 

Grande Guerra, tendo sido utilizada para determinar a efetividade dos programas de rádio 
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destinados a elevar o "moral" das tropas americanas. Até recentemente, seu uso mais 

extenso ocorreu com os pesquisadores de marketing.  

Durante a década de 1990, a técnica passou a ser mais aceita pelos pesquisadores 

sociais e, conforme Morgan (1997), a marca registrada do grupo focal é a utilização explícita 

da interação grupal para produzir dados e insights que seriam menos acessíveis sem a 

interação produzida em grupo. 

Para Malhotra (2000) a técnica de grupo focal trata-se de uma análise qualitativa das 

demandas e opiniões que existem na sociedade, por meio da discussão em grupos 

representativos de segmentos da sociedade, visando detectar percepções, atitudes e 

sentimentos, e aprofundar nas razões de seu comportamento. A pesquisa de Grupo Focal se 

desenvolve a partir da discussão de um roteiro, previamente elaborado, monitorado por um 

pesquisador experiente. 

A principal vantagem do grupo focal é a oportunidade de observar uma grande 

quantidade de interação a respeito de um tema em um período de tempo limitado. 

(MORGAN, 1997). 

Conforme Morgan (1997), no grupo de foco não se busca o consenso, mas sim a 

pluralidade de idéias. Assim, a ênfase está na interação dentro do grupo, baseada em tópicos 

oferecidos pelo pesquisador, que assume o papel de moderador. O principal interesse é que 

seja recriado, desse modo, um contexto ou ambiente social no qual o indivíduo tenha 

condições de interagir com os demais, defendendo, revendo, ratificando suas próprias 

opiniões ou influenciando as opiniões dos demais. Essa abordagem possibilita também ao 

pesquisador aprofundar sua compreensão das respostas obtidas. 
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Para Morgan (1997), o grupo focal ocupa uma posição intermediária entre a técnica 

de observação participante e a da entrevista aberta, e apresenta, como qualquer outro 

instrumento, vantagens e desvantagens em sua utilização. 

Contudo, ao se realizar um balanço sobre as vantagens e desvantagens da utilização do 

grupo focal para a obtenção de informações, podemos afirmar que a técnica possibilita o 

acesso a uma grande variedade de informações selecionadas conforme o interesse do 

pesquisador, por se tratar de um recurso rápido e de fácil aplicação. A interação no grupo 

favorece a discussão sobre temas e comportamentos complexos que ocorrem no cotidiano das 

relações entre as pessoas, desde que o facilitador esteja devidamente preparado. Conforme 

dito anteriormente, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com o intuito de obter de 

complementar as informações sobre aspectos não contemplados no grupo de foco. 

Para Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999), as entrevistas permitem tratar temas 

mais complexos, dificilmente detectados por meio de questionários. Elas são pouco 

estruturadas e se assemelham a uma conversa. As entrevistas variam conforme o grau de 

controle exercido pelo entrevistador sobre o diálogo, podendo ser dos tipos: estruturadas, não-

estruturadas ou semiestruturadas. 

As entrevistas, além de descobrirem novas dimensões sobre o que influenciam o 

comprometimento, buscam identificar informações a respeito de que levou o 

entrevistado à escolha dessa profissão. Reforçando a escolha da mescla das 

abordagens quantitativa e qualitativa, Vieira e Zouain (2004, p. 16), afirmam que: 

Na verdade, o ideal é que os diferentes problemas sejam investigados, de uma 

maneira complementar, a partir de visões tanto qualitativas como quantitativas [...] 

métodos diferentes sobre o mesmo problema pode contribuir para enriquecer 

sobremaneira o conhecimento sobre a administração e as organizações. (ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1999, p. 49). 

 

Os resultados obtidos por meio das entrevistas foram analisados com o objetivo de 

enriquecer as análises dos dados obtidos por meio dos estudos de caso e dos grupos de foco.  
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5.5 Procedimentos Utilizados para Análise e Discussão dos Resultados 

 

 

O material obtido com as entrevistas individuais e nos grupos de foco foi organizado, 

transcrito e analisado à luz dos conceitos de conteúdo, conforme proposto por Bardin (1979). 

De acordo com essa autora, a análise de conteúdo pode ser definida como: 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 

(BARDIN, 1979, p. 42). 

 

A análise de categorias, ainda segundo Bardin (1991), em sua obra Análise de 

conteúdo, é o método de análise de conteúdo mais difundido e empregado. Cronologicamente, 

foi o primeiro. Consiste em “tomar em consideração a totalidade de um texto, passando-o pelo 

crivo da classificação e do recenseamento, segundo a frequência de presença (ou de ausência) 

de itens de sentido”. 

É o método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas significativas que 

permitem a classificação dos elementos de significação constitutivos da mensagem. 

É, portanto, um método taxionômico bem concebido para [...] introduzir uma ordem 

segundo certos critérios na desordem aparente. (BARDIN, 1991, p. 42). 

 

A técnica, em resumo, consiste, simplesmente, em classificar os diferentes elementos 

do texto nas diversas gavetas, segundo critérios que permitam fazer surgir certa ordem na 

confusão geral. 
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Nesta pesquisa, foram utilizadas as seguintes categorias de análise, que foram 

contempladas nos roteiros de entrevista e de grupos de foco e que serviram de referência para 

o enquadramento dos trechos das entrevistas considerados mais relevantes e representativos, 

na análise geral dos resultados: 

 motivos para a transição; 

 formas de inserção na academia e estratégias de carreira; 

 desafios da transição e competências requeridas para atuar na docência; 

 comparação entre os setores: o corporativo e o acadêmico. 

 

Dessa maneira, foram identificadas todas as falas e todos os fragmentos que tivessem 

algo em comum, podendo se enquadrar nas várias categorias e respectivas subcategorias. 

Cada um dos depoentes teve sua fala fragmentada e relacionada a cada categoria e respectivas 

subcategorias. Após esse levantamento, fez-se uma síntese do conteúdo do conjunto de falas 

relativa a cada categoria. 

Assim, o corpus de entrevistas se dividiu pelas várias categorias, para cada depoente, 

de que se tinha uma síntese geral (ver quadro analítico ilustrativo das análises de entrevistas e 

grupos de foco, no que se refere às formas de inserção no ambiente acadêmico, no Apêndice 

F). 

Em uma estratégia complementar de análise de dados, foram elaborados dez estudos 

de caso, utilizando, porém, uma gama maior de dimensões de análise, algumas delas extraídas 

do estudo de Duberley, Cohen e Leeson (2007), a saber: 

 descrição; 

 trajetória pré-transição; 

 transição e estratégias de carreira; 
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 comparação entre os setores (qualidade de vida); 

 desafios e facilidades da transição; 

 recomendações/competências necessárias; 

 avaliações de desempenho (de acordo com o Anexo 1, Formulário para Avaliação 

de Desempenho de Docentes, utilizado pela instituição que as forneceu). 

 síntese. 

 

Para a discussão dos resultados, foi adotada a estratégia de compará-los com os 

estágios de sucesso na transição de carreira, identificados por Brislin (1982) e adaptados por 

Simendinger et al (2000) como fatores de sucesso na transição da gerência para a docência, a 

saber: sucesso da tarefa, sucesso nas interações sociais e entendimento ou consciência 

cultural. Foi feito também o cotejamento entre os resultados da pesquisa e as conclusões de 

Simendinger et al (2000), no que se refere aos obstáculos enfrentados pelos gerentes na 

transição, assim como as estratégias para uma maior eficácia na docência. 
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6 RESULTADOS 

 

 

Inicialmente, serão apresentados os resultados das entrevistas e grupos de foco 

realizados, de acordo com as dimensões de análise identificadas previamente. Em uma 

segunda parte, serão expostos estudos de caso de docentes selecionados pelo fato de terem 

sido disponibilizadas suas avaliações de desempenho para a pesquisa (o que permitiu avaliar 

se a transição foi de fato bem sucedida) ou por apresentarem alguma peculiaridade em sua 

trajetória de carreira. 

 

PARTE I  

 

6.1 Resultados das Entrevistas e dos Grupos de Foco 

 

 

O quadro 5 apresenta a caracterização de cada um dos entrevistados, no intuito de 

facilitar o acesso aos seus dados na leitura dos resultados da pesquisa. Esta amostra foi 

escolhida, pautada nos critérios definidos no objetivo deste trabalho, tais como: ser oriundo do 

meio empresarial de outros setores que não o educacional; estar ocupando cargo ou função 

gerencial, preferencialmente; estar cursando ou ter cursado Mestrado; ter feito a transição há 

menos de cinco anos; estar lecionando há mais de um semestre, com vínculo parcial ou 

integral com a instituição de ensino. 
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Quadro 5 – Caracterização dos Entrevistados e Participantes do Grupo de Foco 

Depoente Formação Idade Estado Civil 
Nº De 

Filhos 

01 Graduação em Administração e Mestrado em 

Administração 

39 Casada 2 

02 Graduação em Comunicação e Mestrado em Administração 44 Casado 2 

03 Graduação em Direito e Mestrado em Direito 31 Casado 0 

04 Graduação em Economia e Mestrado em Administração 33 Solteiro 0 

05 Graduação em Administração e Doutorando em Ciência da 

Informação 

36 Casado 1 

06 Graduação em Psicologia e Mestrado em Administração 38 Casada 1 

07 Graduação em Tecnologia da Informação e Mestrando em 

Educação Tecnológica 

29 Solteiro 0 

08 Graduação em Comunicação e Mestrando em Comunicação 

Semiótica 

28 Casada 0 

09 Graduação em Psicologia e Mestrado em Psicologia 36 Casada 2 

10 Graduação em Psicologia e Mestranda em Educação 

Tecnológica 

36 Casada 0 

11 Graduação em Administração e Mestrado em Educação 

Tecnológica 

45 Casado 1 

12 Graduação em Administração e Mestrado em Engenharia 

de Produção 

32 Casado 0 

13 Graduação em Microbiologia e Mestrado em Administração 57 Divorciada 2 

14 Graduação em Pedagogia e Mestrado em Administração 39 Casada 2 

15 Graduação em Administração e Mestrado em Ciência da 

Computação 

50 Casado 3 

16 Engenharia Civil e Doutorando em Engenharia Civil 32 Casado 1 

17 Graduação em Direito e Mestrado em Direito 33 Solteiro 0 

18 Graduação em Administração e Mestrado em 

Administração 

39 Casado 0 

19 Graduação em Engenharia Mecânica e Mestrando em 

Administração 

51 Casado 2 

20 Graduação em Publicidade e Mestrado em Administração  32 Solteira 0 

21 Graduação em Economia e Mestrado em Administração 34 Solteira 0 

22 Graduação em Psicologia e Mestrado em Administração 57 Divorciada 1 

23 Graduação em Administração e Mestrado em 

Administração 

48 Divorciado 1 

24 Graduação em Psicologia e Doutorando em Administração 42 Solteiro 0 

25 Graduação em Administração e Mestrado em 

Administração 

47 Solteira 0 

26 Graduação em Administração e Mestrado em 

Administração – Marketing 

49 Casado 1 

27 Graduação em Administração e Mestrado em 

Administração 

41 Casado 2 
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Depoente Formação Idade Estado Civil 
Nº De 

Filhos 

28 Graduação em Pedagogia e Mestrado em Administração 55 Casada 4 

29 Graduação em Engenheira Mecânica e Mestrado em 

Administração 

52 Casado 3 

30 Graduação em Economia, Contabilidade, Administração e 

Mestrado em Administração 

57 Casado 3 

31 Graduação em Administração e Mestrado em 

Administração 

28 Solteira 0 

32 Graduação em Comunicação e Mestrado em Administração 30 Casado 0 

33 Graduação em Administração e Mestrado em 

Administração 

32 Casado 0 

34 Graduação em Administração e Mestrando em 

Administração 

28 Casado 0 

35 Graduação em Psicologia e Mestranda em Administração 41 Solteira 0 

36 Graduação em Administração e Mestrado em 

Administração 

58 Divorciado 2 

37 Graduação em Psicologia e Mestrado em Administração 42 Solteira 0 

38 Graduação em Psicologia e Mestrado em Administração 32 Solteira 0 

39 Graduação em Psicologia e Mestrado em Administração 36 Casada 1 

40 Graduação em Administração e Mestrado em 

Administração 

51 Casado 2 

41 Graduação em Ciência da Informação e Mestrado em 

Administração 

36 Solteira 0 

42 Graduação em Administração, Direito e Mestrado em 

Administração 

34 Casada 1 

43 Graduação em Administração e Mestrado em 

Administração 

28 Solteira 0 

44 Graduação em Psicologia e Doutorado em Administração 55 Casada 2 

45 Graduação em Arquitetura e Mestrado em Administração  35 Solteira 0 

46 Graduação em Psicologia e Mestrado em Administração 32 Casada 1 

47 Graduação em Direito e Mestrando em Administração 33 Solteiro 0 

48 Graduação em Engenharia e Mestrado em Administração 53 Casado 3 

49 Graduação em Psicologia 57 Divorciada 3 

50 Graduação em Ciência da Computação e Mestrando em 

Administração 

44 Casado 2 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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6.1.1 A Transição: Motivos, Estratégias e Formas de Inserção na Carreira Acadêmica 

 

 

6.1.1.1 Motivos para a Transição 

 

 

Na análise das entrevistas, ficou evidenciado que, de modo geral, os participantes 

iniciaram suas carreiras em empresas e nelas pretendiam continuar evoluindo, até atingir 

cargos mais promissores. Esse objetivo, entretanto, foi se modificando, em virtude das 

constantes transformações no cenário organizacional e no mercado de trabalho. 

O mundo corporativo é percebido como capaz de exercer constante pressão sobre o 

profissional, cujo emprego e sucesso dependem do atendimento às suas exigências. Nesse 

contexto, o reconhecimento é a manutenção do emprego e não somente a recompensa 

financeira. Além disso, o mundo corporativo nem sempre é transparente, apesar de possibilitar 

a capacitação profissional dentro da empresa, de propiciar status e prestígio e, também, de 

promover boas condições financeiras. Todavia, como o grau de exigência para se alcançar 

determinados resultados é muito grande, há um clima de competição entre colegas, não sendo 

sempre leal e honesto. A administração do tempo é outro problema, pois o trabalho é 

oscilante, de modo geral, e aumenta exageradamente, sem prévio planejamento. Nem sempre 

é possível programar férias, mesmo marcadas com muita antecedência. 

[...] o reconhecimento não vem em remuneração, ele vem primeiro em permanência 

no próprio emprego, já que a competitividade é alta; então só de estar empregado é 

um reconhecimento muito claro. É uma pressão diária. (DEPOENTE 8). 
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Na iniciativa privada, você depara com um nível de competição de exigência de 

resultados a qualquer preço. [...] As desvantagens que eu vivi são, principalmente, 

ligadas às questões de estresse e conflitos muito grandes. Questão de 

competitividade, deslealdade que tornam o mercado, digamos assim, que às vezes 

não dá satisfação para trabalhar em certos processos. (DEPOENTE 19). 

 

Às vezes tinha semana que eu trabalhava 14 a 16 horas por dia [...]; (a dificuldade) 

era ter essa instabilidade de jornada. (DEPOENTE 17). 

 

Ganhei cinco stents e duas pontes porque eu sempre fui totalmente comprometido 

com o que eu fazia. Na história da companhia, nesses 30 anos, nenhum outro colega 

no mundo teve a mesma performance que eu, porque nesses trinta anos eu fui o 

único que sempre cumpriu sua cota. (DEPOENTE 30). 

 

As seguintes palavras, ditas pelos entrevistados, descrevem os problemas inerentes ao 

contexto organizacional: competitividade, pressão por resultados, mercado predador que 

descarta o profissional com facilidade, ambiente tumultuado, ausência de comunicação entre 

setores, incerteza, inexistência de plano de carreira, falta de autonomia, avaliação de 

desempenho tendenciosa, duplicidade de critérios, pouca valorização, injustiça, estresse, 

conflito, deslealdade, insatisfação, carga horária pesada e oscilante, impactos negativos na 

vida familiar, desgaste de saúde, metas exigentes, entre outros fatores. 

A forma de lidar com essas situações exige uma grande performance do profissional 

que é obrigado a se adaptar para não perder o emprego. Assim, ele precisa ter “jogo de 

cintura”, que se traduz em bom relacionamento pessoal com colegas e em facilidade para lidar 

com divergências. 

[…] dentro do mundo empresarial, o jogo de cintura, a capacidade de se relacionar e 

de conciliar divergências, é absolutamente exigido. (DEPOENTE 22). 

 

Pontos negativos: você não tem a menor estabilidade, você tem que estar sempre no 

topo e isso é uma coisa ruim; você tem que se adequar às necessidades do mercado 

[...] (DEPOENTE 46). 
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O mundo corporativo é extremamente dinâmico. Você vai se acostumando a 

trabalhar com a adrenalina bem alta mesmo. Passa a ser sua rotina adrenalina alta. 

Pressão, tensão; [...] uma facilidade também é o relacionamento com pessoas, que eu 

gosto muito; [...], mas com viagens constantes. Cada hora você está num lugar 

diferente, conhece pessoas diferentes. Isso é gostoso, é motivante, mas chega um 

ponto que você não aguenta mais, né? (DEPOENTE 29). 

 

É preciso desenvolver várias capacidades para estar nesse ambiente empresarial, como 

trabalhar sob pressão e lidar com a pouca estabilidade do mercado, adequando-se às suas 

necessidades e procurando se destacar enquanto profissional. E para se destacar, é necessário 

ter iniciativa, confiança, dinamismo, facilidade para o trabalho sob pressão, conhecimento 

técnico, proatividade, visão de negócio, empatia, entre outras competências. 

Dessa forma, muitos são os motivos que levam os entrevistados a se direcionarem para 

a área acadêmica, além de outros, tais como as mudanças no setor educacional, nas estruturas 

das corporações e nas atuais relações de trabalho. Os pesquisados, de modo geral, dizem-se 

influenciados pelo contexto de maior oferta de empregos no meio acadêmico, causado pelo 

crescimento do número de faculdades e pela menor oferta de empregos, e de sobrecarga de 

trabalho no mundo corporativo e a docência representa uma possibilidade de emprego 

relativamente mais segura e de renda adicional, no caso de uma transição parcial. 

Uma grande parte dos entrevistados (48%) cita, ainda, a maior flexibilidade de 

horários de trabalho na atividade acadêmica e, principalmente, a possibilidade de melhor 

qualidade de vida e de usufruir do status de ser professor como fatores que contribuíram para 

a decisão de transitar de área. Há também, entre os entrevistados, relatos de gratificação 

intrínseca no que se refere ao trabalho docente, refletindo desejos antigos, vocação para atuar 

na docência, enfim, outros motivos para a transição: 

[...] desde muito cedo eu comecei a mexer com pesquisa na área acadêmica e eu 

adoro sala de aula, adoro pesquisa acadêmica, adoro extensão universitária, gosto do 

mundo acadêmico, por satisfação pessoal mesmo. (DEPOENTE 3). 
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Eu não busco apenas salário, eu busco satisfação e é na docência que eu encontro 

isso. (DEPOENTE 27). 

 

E o que acontece é que eu sempre gostei de ensinar, tenho facilidade. Eu me sinto 

bem ensinando, é um prazer pessoal. Sinto-me bem em saber que uma pessoa chega 

com um nível „‟x‟‟ de conhecimento e sai de uma obra minha, de um período meu, 

com esse conhecimento duplicado, triplicado, seja lá o que for. (DEPOENTE 16). 

 

Eu me sinto totalmente acadêmica; claro que conheço a experiência que eu tenho no 

mundo empresarial, mas já nasci para o mundo acadêmico. Eu acho que essa 

concepção minha já foi para o mundo acadêmico, o empresarial veio agregar mesmo 

conhecimento, que hoje estou utilizando e fazendo jus a tudo que passei no mundo 

empresarial. (DEPOENTE 28). 

 

[...] a vida acadêmica me realiza muito, do ponto de vista pessoal e profissional e a 

consultoria realiza mais o ponto de vista financeiro. (DEPOENTE 36). 

 

Na verdade, eu saí da carreira empresarial para a carreira acadêmica em função da 

aposentadoria. Por várias vezes eu tive a oportunidade de entrar em contato com a 

carreira acadêmica, dando mini-cursos e dando palestras; enfim tive uma série de 

contatos com o mundo acadêmico ao longo da minha carreira empresarial na área de 

Recursos Humanos. Aposentei e quis continuar fazendo um trabalho eu achei que 

seria uma passagem interessante: ir para o mundo acadêmico, levar a experiência e 

tentar conciliar teórico com prático. (DEPOENTE 22). 

 

 

6.1.1.2 Formas de Inserção na Academia e Estratégias de Carreira 

 

 

Uma grande parte (42%) fez uma transição parcial de carreira, mantendo vínculos de 

trabalho no mundo acadêmico e no corporativo, pelos seguintes motivos: complementaridade 

das áreas; baixa remuneração da área acadêmica, que acarreta na necessidade de trabalhos 

extras; e, principalmente, valorização do saber prático-acadêmico, que denota a importância 

do “capital informacional/cultural”: 
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Eu vejo hoje que isso se mistura, que se mesclou de uma forma que eu não me vejo 

mais trabalhando com um só apenas. Só faria isso se o mercado me exigisse, para 

falar a verdade. Não me vejo hoje aposentando as aulas, eu acho que isso seria 

prejudicial para o meu lado profissional e vice-versa. (DEPOENTE 16). 

 

Nessa transição eu já vinha pensando há alguns anos dentro da organização. Eu 

ainda tenho trabalhos no mundo empresarial e ainda não quero fazer essa passagem 

totalmente para não perder esse contato, porque eu acho que são mundos diferentes e 

que um alimenta o outro. Eu acho que eu me torno uma pessoa, um profissional da 

docência muito melhor, à medida que eu transito no mundo empresarial; então isso é 

importante. (DEPOENTE 22). 

 

[...] mas quando eu comecei a graduação com 8 horas/aula no primeiro semestre e 

gostei muito, começou meu grande dilema: „e, agora, a consultoria? ‟ Na época, eu 

trabalhava muito fora da cidade, e no semestre seguinte recebi 24 horas semanais de 

aulas; então, foi um grande drama e eu tive que parar e pensar: você quer fazer um 

ou você quer fazer o outro? E são excludentes? E eu decidi que na minha vida não 

seriam excludentes, que eu iria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. (GRUPO 

FOCAL 2). 

 

[...] eu não consigo ficar só dedicado à academia: além de ir ao mundo do 

conhecimento e das ideias, tenho que ter um senso de utilidade e praticidade e esse 

senso eu adquiro no mercado. (DEPOENTE 4). 

 

Vou permanecer na atividade docente, vou aumentar o peso e a credibilidade e a 

confiança no meu nome, nas minhas atividades, nos projetos, cada vez mais me 

capacitando, aumentando a minha experiência e, com isso, também sendo um ótimo 

consultor, um ótimo orientador no mercado, porque uma área potencializa a outra. 

(DEPOENTE 14). 

 

Conviver nesses dois mundos diferentes, eu estou achando interessante porque me 

dá mais elasticidade. Eu acho que eu ganho em plasticidade, profissional mesmo, 

porque eu não perdi a embocadura empresarial e estou conseguindo ter a minha 

embocadura acadêmica; e somando essas duas coisas eu acho que eu tenho um 

“plus”, isso me agrega valor. Eu vejo, hoje, que isso agrega em termos profissionais, 

tanto para um lado quanto para o outro. (DEPOENTE 22). 

 

A sala de aula é um aprendizado muito grande, no qual você aprende, o pessoal traz 

muita informação para você, muita coisa nova. Então, eu acho que para a empresa 

foi muito produtivo, pois eu via o que era positivo ou não, o que podia ser aplicado 

ou não, e, ao mesmo tempo, a parte acadêmica ganhava muito, pois tinha uma 

professora atualizada com o que acontecia no mercado. (DEPOENTE 46). 
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Muitos entrevistados se queixam do baixo reconhecimento da profissão e um deles 

relata que, se a remuneração do docente fosse melhor, teria feito a transição total: 

Hoje eu sou do mundo acadêmico. Eu só tenho essa consultoria porque eu preciso 

complementar minha renda. Eu dou muito poucas aulas, uma remuneração muito 

pequena. Não dá pra sobreviver só com o acadêmico. Mas vai chegar um dia em que 

vou ficar só no mundo acadêmico, não quero mexer nem com consultoria. 

(DEPOENTE 29). 

 

Contudo, a maior parte não planejou, ao menos explicitamente, essa transição e, em 

virtude de algumas coincidências, foi migrando, gradativamente, para a docência: 

Eu acredito que tenho sido muito mais intuitivo e experiencial. Quando eu comecei a 

fazer pesquisa, não tinha nem uma dimensão do que isso era exatamente. E 

posteriormente surgiu a ideia de me tornar professor. (DEPOENTE 3). 

 

Tenho 28 anos, comecei minha carreira na docência há mais ou menos dois anos e 

este está sendo o quarto semestre que estou dando aulas. E comecei por um acaso do 

destino, uma coisa que eu nunca tinha jamais imaginado: „ah, vou ser professor!‟ 

Tudo ocorreu de repente, devido a um erro no sistema da faculdade. Uma 

turma estava sem professor no primeiro dia de aula, e um coordenador de lá 

me conhecia e me ligou assim: Você não quer dar aula aqui? Tem tal e tal 

disciplina... (grifo nosso) E eu pensei na hora assim: „esse tipo de oportunidade não 

aparece todo dia‟. Aí, claro, uma profissão tão nobre e tal, não imaginava como 

seria, mas topei e entrei e fui bem sucedido. (GRUPO FOCAL 2). 

 

Os dados obtidos nesta pesquisa confirmam a tendência de migração de profissionais 

do mundo corporativo para a atividade docente, não apenas como mudança de emprego ou 

conjugação de diferentes atividades profissionais, mas também como estratégia de carreira, 

decorrente da percepção de que os indivíduos terão que estender o seu período de atuação 

profissional, conforme apregoado por Handy (2003). O mercado de educação vem ampliando 

suas perspectivas, em virtude da conscientização da sociedade brasileira sobre sua relevância 

para o desenvolvimento do país. E, neste contexto, a maturidade pessoal e a profissional são 

reconhecidas e valorizadas, o que nem sempre ocorre no ambiente corporativo: 
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Eu sempre me imaginei professor, eu acho que é a única profissão em que você 

envelhece e você fica cada vez mais sábio. E isso é muito bacana. Já nas empresas 

você envelhece e eles não lhe querem mais. (GRUPO FOCAL 2). 

 

Na verdade eu saí da carreira empresarial para a carreira acadêmica em função da 

aposentadoria... e aposentando e querendo continuar fazendo um trabalho eu achei 

que seria uma passagem interessante para o mundo acadêmico levar a experiência e 

tentar conciliar teórico com prático. (DEPOENTE 22). 

 

Os participantes percebem, assim, o desenvolvimento de suas carreiras, de forma 

concomitante, tanto no mundo acadêmico como no corporativo. A questão da idade parece 

influenciar as aspirações futuras, uma vez que os mais maduros revelam maior inclinação para 

ficar somente com a docência, pois já possuem uma larga trajetória em sua área de 

competência e, no máximo, pretendem continuar como consultores: 

As minhas aspirações de carreira mudaram. Há uma abertura de oportunidades, não 

é? O mercado acadêmico também é um mercado muito interessante em que você 

pode ter um nível de satisfação alto com o que você vai fazer, com o rendimento que 

você vai ter. (DEPOENTE 9). 

 

Eu acho que hoje o grande diferencial do professor é a experiência de mercado; eu 

inclusive acho que os bons trabalhos eu tenho conseguido realizar justamente porque 

consigo entender e traduzir a linguagem daqui pra lá e de lá pra cá. Então, eu não 

gostaria e não faz parte dos meus planos, dedicar-me exclusivamente ao trabalho 

acadêmico, que eu acho que vai empobrecer minha fala, eu vou perder em 

competitividade. (DEPOENTE 14). 

 

No que se refere às estratégias de inserção na área docente, os profissionais e gerentes 

contaram com sua rede de relacionamentos, devido ao fato de que essa é a forma mais comum 

de se recrutar docentes nas escolas. Isso evidencia a importância do “capital social” nesse tipo 

de transição, assim como da habilidade para estabelecer novos contatos profissionais na área 

acadêmica. 



89 

 

E aí eles me deram uma oportunidade, na época eu comecei com a disciplina Gestão 

de Recursos Humanos e, com o Flávio, Gestão de Pequenas e Médias Empresas. 

Olha que interessante: todos os dois cursos eram tecnólogos e todos os dois queriam 

trazer a prática prá dentro da universidade. Essa era a proposta do tecnólogo e foi 

onde eu comecei, porque a porta estava fechada para o curso de graduação 

acadêmica. Aí, eu comecei na área da comunicação, da graduação, na área de 

tecnólogos, na área da administração. Aí, o pessoal da graduação via informações ao 

meu respeito e começou a me chamar para as entrevistas. (DEPOENTE 2). 

 

 

6.1.1.3 Desafios da Transição e Competências Requeridas para Atuar na Docência 

 

 

Os entrevistados apontam diversos desafios e dificuldades que enfrentaram para 

ingressar no mundo acadêmico, devido ao fato de serem oriundos do segmento corporativo. A 

maioria relata que, apesar de toda a experiência profissional, encontrou dificuldades para 

começar a lecionar, em virtude de seu despreparo acadêmico: 

Falta de preparo pedagógico, falta de experiência [docente], que eu não tinha 

nenhuma, falta de suporte da instituição, qualquer que seja ela. Eles te colocam na 

sala de aula e „você se vira nos trinta‟ (grifo nosso). Mas, eu acho que a maior 

dificuldade, na realidade, é a deficiência pedagógica, porque o meu curso é um 

bacharelado, não uma licenciatura, então a gente não tem na verdade a dimensão do 

que a relação aluno-professor possa representar e uma série de outros aspectos dessa 

relação. (DEPOENTE 3). 

 

[...] eu acho que os professores deveriam ter, pelo menos, essa disciplina, seja de 

qualquer área: advogado, engenheiro... Pode ser engenheiro dando aula, advogado 

dando aula; isso não é um preconceito – não é isso –, mas eles deveriam ter aula de 

metodologia de ensino porque quem sofre são os alunos. Eles sabem muito de 

mercado, mas acho que ao transmitir, ao passar o conhecimento, falta uma didática, 

falta uma metodologia. (DEPOENTE 28). 

 

Os entrevistados relatam dificuldades em integrar-se ao contexto mais teórico da 

academia, não somente devido ao seu perfil mais empresarial, mas, também, devido a certa 

rejeição por parte dos professores com trajetória predominantemente acadêmica: 
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Enfrentei um desafio cultural por ter sido um professor que não veio lá do segundo 

grau dando aulas e chegou fazendo Mestrado: naquele processo, sem ter sido 

preparado. Então, aquela ideia muito prática nas provas, nos exercícios, nos 

trabalhos em sala, em detrimento daquele „caminhão‟ de teorias propostas por 

professores acadêmicos. Assim, quando eu falava, numa reunião, das propostas, eu 

era criticado: „e as referências bibliográficas, ela [a turma] vai ter?‟ Logo, o primeiro 

desafio foi quebrar a resistência daqueles que eram puramente acadêmicos, em 

relação ao „cara‟ que veio sem preparação. (DEPOENTE 2). 

 

Esses depoimentos corroboram as observações de Anastasiou e Pimenta apud Januário 

(2009), no sentido da falta de preparo pedagógico aos professores de nível superior: 

 pouco lhes tem sido exigido em termos de metodologia de ensino; 

 ele aprende a ser professor mediante um processo de socialização, em parte, 

intuitiva, autodidata ou seguindo a rotina dos outros; 

 embora eles possuam experiências significativas na área de atuação ou tenham um 

grande embasamento teórico, predomina, em geral, o despreparo e até um 

desconhecimento científico do que seja um processo de ensino-aprendizagem, 

havendo dessa forma, certo consenso de que a docência no ensino superior não 

requer formação no campo de ensinar. 

 

Observa-se, também, a falta de suporte por partes das instituições de ensino que 

atribuem um elenco de disciplinas ao professor iniciante e, simplesmente, esperam que ele 

resolva tudo por conta própria, ou como mencionou um entrevistado, eles querem o que o 

professor “se vire nos trinta”. Os depoimentos prestados confirmam, assim, as observações de 

Pimenta e Anastasiou apud Pachane (2003) e de Pimenta (2010), no sentido de que a 

formação esperada do professor universitário tem sido restrita ao conhecimento aprofundado 

da disciplina a ser ensinada, seja esse um conhecimento prático – decorrente do exercício 

profissional – ou teórico/epistemológico – derivado do exercício acadêmico. Pouco tem sido 
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exigido, em termos pedagógicos, não sendo fornecida qualquer orientação sobre processos de 

planejamento. 

Os depoimentos confirmam, também, a previsão de Pimenta e Anastasiou (2010) no 

sentido de que, nas universidades, temos docentes experientes no campo de trabalho, que 

podem dominar teoricamente os conteúdos, mas que não sabem ensinar; docentes que sabem 

ensinar os conteúdos teóricos, mas que nunca os vivenciaram; e, ainda, um grupo seleto que 

possui todos esses atributos, teoria, prática e didática, entre outros perfis. Nesse contexto, são 

inevitáveis os conflitos, dadas as diferenças identitárias entre os membros de cada um desses 

grupos. 

Os atributos mais apontados pelos entrevistados, ao serem perguntados pelas 

competências necessárias à docência, são: conhecimento; didática, capacidade de 

planejamento; habilidade para se comunicar e se relacionar com as pessoas, assim como para 

lidar com a diversidade; uso de linguagem adequada; capacidade argumentativa e 

autoconfiança; determinação de estar sempre se reciclando; disciplina; preocupação com a 

qualidade; flexibilidade; e tolerância. 

A outra competência que eu acho é a da pontualidade e da seriedade. No lançamento 

de notas, na frequência, na chegada em sala de aula, professor tem que ser sério 

mesmo. Eu tenho a fama de ter uma cara fechada. Eu acho que professor tem que ser 

sério porque gente que não é séria está „lotado‟ por aí. E outra competência é de 

estar sempre aprendendo: aprender a aprender. E a mais importante de todas é a 

flexibilidade. Ter flexibilidade de que tipo de aluno eu trabalho e para qual 

instituição. (DEPOENTE 2). 

 

Habilidades de comunicação, senso de empatia, liderança, firmeza, disciplina, 

capricho. Eu acho que um professor tem que ser caprichoso na aparência, no gesto e 

até na maneira de escrever no quadro. O aluno aprende e avalia a gente o tempo 

inteiro. O professor tem que ter o papel claro de educador, de projetista, de regente, 

de condutor. (DEPOENTE 14). 
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O indiscutível é o conhecimento: ele tem que saber o que vai apresentar para os 

alunos e realmente conhecer o assunto. Mas uma competência muito importante é a 

da tolerância; eu acho que os professores têm que entender que quem está na sala de 

aula, principalmente de graduação, é um público jovem, com níveis muito 

heterogêneos, diferentes dos de antigamente. Então, tem que ter tolerância e 

competência para ser um líder profissional. (GRUPO FOCAL 2). 

 

Outro fator relacionado a competências, bastante enfatizado pelos entrevistados, mais 

do que a realização do curso de pós-graduação stricto sensu, é a credibilidade assegurada por 

sua experiência profissional. Conforme mostrado anteriormente, alguns disseram, inclusive, 

que pretendem permanecer no meio corporativo, no intuito de renovar seus conhecimentos em 

sua área de competência e interligar as áreas, ainda que atuando como prestadores de serviços 

ou consultores: 

Eu conheço muitos professores, sobretudo da pós-graduação. Você encontra muitos 

professores que vieram das empresas e existem alguns que não vieram. Eu não estou 

generalizando, claro que o professor só acadêmico tem muito a contribuir, o que eu 

estou dizendo é que em determinadas disciplinas, em determinados conteúdos, é 

importante você ter passado pelo mundo corporativo, isso agrega valor. 

(DEPOENTE 36). 

 

Eu acho que isso leva para a sala de aula uma grande quantidade de exemplos 

práticos para os alunos. Eu acho que você, ficando só no mundo acadêmico, perde a 

chance de falar um pouco mais a linguagem empresarial e os alunos sentem falta 

disso. (DEPOENTE 5). 

 

As duas coisas são muito boas, e a melhor coisa é quando você consegue administrar 

teoria e prática, e eu acho que eu estou conseguindo fazer isso. (DEPOENTE 8). 

 

Eu acho que hoje o grande diferencial do professor é a experiência de mercado. Eu, 

inclusive, acho que os bons trabalhos, que eu tenho conseguido realizar, são 

justamente porque eu consigo entender e traduzir a linguagem daqui para lá e de lá 

para cá. (DEPOENTE 14). 

 

Porque eu acho que experiência profissional faz uma diferença muito grande dentro 

da sala de aula. (DEPOENTE 3). 

 



93 

 

Esse conjunto de atributos apontados pelos entrevistados confirma os achados de 

Paiva e Melo (2009), quanto à necessidade da mobilização efetiva de um, dois ou mais 

componentes – competências cognitivas, funcionais, comportamentais, éticas e políticas – 

simultaneamente, ampliando e aprofundando a percepção do caráter interativo da profissão 

em nível universitário. Os autores ressaltam, igualmente, aspectos de responsabilidade do 

próprio sujeito, evidenciando o caráter de autodirecionamento inerente à carreira acadêmica. 

Pode-se dizer, também, que a transição para a docência envolve a mobilização dos 

cinco grandes grupos de competências, de acordo com a categorização Deluiz (1996), a saber: 

técnico-intelectuais, comunicativas, comportamentais, sociais e organizacionais-

metodológicas. Embora os gerentes docentes tenham enfatizado o grupo das competências 

técnico-intelectuais, no qual se insere a experiência profissional, merecem destaque as sociais, 

vinculadas ao saber ser e à capacidade de transferir conhecimentos; e as organizacionais-

metodológicas, associadas à capacidade de organizar o próprio trabalho e estabelecer meios 

próprios e gerenciar o tempo e o espaço, novamente devido ao caráter de autodirecionamento 

próprios dessa carreira. 

No que se refere aos atributos necessários para a efetividade da docência, identificados 

na pesquisa de Simendinger et al (2009), as análises permitem afirmar que os docentes 

gerentes pesquisados se identificam especialmente com os seguintes atributos: estar bem 

preparado, ilustrar o conhecimento atual sobre o assunto e fornecer exemplos práticos e 

aplicações, comunicar-se e apresentar material de uma maneira que seja fácil aprender e ser 

apaixonado e entusiasmado com o ensino. 

Eu ainda não vi desvantagem na área acadêmica não. Eu gosto muito, eu gosto tanto 

que eu ainda não consegui ver problemas nessa área, estou em lua de mel. 

(DEPOENTE 14). 
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6.1.1.4 Comparação entre o Mundo Corporativo e o Mundo Acadêmico 

 

 

Há um destaque acentuado, pelos entrevistados, como vantagens do mundo 

corporativo, como maior disponibilidade de recursos financeiros e possibilidades de 

realização por meio da atuação em projetos. Como desvantagens são citadas a constante 

cobrança no que se refere a alcançar metas e a obter resultados, assim como a consequente 

falta de tempo para ler e buscar novas ideias, como também o distanciamento da família pelas 

constantes viagens. 

Como fator facilitador há os orçamentos, pois eu sempre trabalhei em boas 

empresas: então, sempre tinham dinheiro para fazer o que fosse pertinente. 

(DEPOENTE 1). 

 

A grande vantagem que eu acho no mundo corporativo é que você realiza um 

investimento, um projeto, e enxerga o resultado disso. E resultado do mundo 

corporativo é de curto prazo: ele precisa ser em curto prazo. Então, você acaba se 

autorrealizando de uma forma mais rápida e isso te motiva a continuar, a buscar de 

novo. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem. (DEPOENTE 4). 

 

Desvantagem na empresa é o fator tempo. A pessoa que está no mundo coorporativo 

e quer aprender enfrenta dificuldades, porque as empresas dificultam isso, já que 

você tem que dar resultado, sobreviver na organização, manter seu posto. Ao mesmo 

tempo, ela te cobra novas propostas e novas ideias. E você não tem tempo de ler, de 

conhecer, de buscar algo mais, e aí é uma grande desvantagem. Eu senti muito isso... 

Então, eu acho que a grande desvantagem é você não ter tempo de aprimorar os 

conhecimentos e aplicá-los na prática. (DEPOENTE 2). 

 

Houve um momento realmente que eu tinha muita culpa em relação às minhas 

filhas; tinha semana que eu estava em três regiões do Brasil, não era três estados 

não, eram 3 regiões: estava em Brasília, em Mato Grosso, em Santa Catarina, no 

Rio; em 3 regiões. Os taxistas já me conheciam pelo nome, eu já tinha quarto no 

hotel em Brasília, ficava 4 meses; quando eu chegava, era conhecida pelo nome, 

então houve um momento em que eu, eu convivi com a culpa. (DEPOENTE 45) 
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Diversos entrevistados fizeram referência a constantes disputas no meio empresarial e 

as relações políticas que os impedem de expressar seu verdadeiro potencial. Esse tipo de 

relato, inevitavelmente, suscita a possibilidade de existir uma idealização desses profissionais 

acerca do meio acadêmico, no sentido de nele não existirem disputas e pressões. No entanto, 

quando questionados, eles explicam que a intensidade com que esse tipo de problema se 

apresenta no mundo corporativo é bem mais acentuada. Um dos entrevistados, relembrando 

cobranças anteriores, exemplifica: 

Às vezes, eu me lembro que chegava quinta-feira à tarde, chegava uma 

determinada..., um comunicado que nós tínhamos que fechar tantos produtos na 

sexta-feira, assim. E aí tinha até 18 horas pra cumprir aquela meta. E aquilo era um 

desespero. E gerava conflitos e competição. Saía todo mundo pra tudo quanto é lado, 

às vezes a gente procurava o cliente em casa, ia ao trabalho... pra poder fazer, 

cumprir aquilo. (DEPOENTE 36). 

 

O mundo competitivo é extremamente dinâmico. Você vai indo se acostumando, 

começa a trabalhar com a adrenalina bem alta mesmo. Passa a ser sua rotina a 

adrenalina alta; pressão, tensão. (DEPOENTE 29). 

 

Referindo-se às possibilidades de crescimento e competitividade, os entrevistados 

comentam: 

A empresa não vê com bons olhos pessoas que dão “pitaco” em assuntos que não 

sejam da sua área. Então, dentro da empresa, às vezes, esse senso de preservação 

fala mais alto do que o senso de competência, qualidade e contribuição. Isso limita 

um pouco, principalmente as mentes mais agitadas e mais dinâmicas, o que gera 

certa frustração. (DEPOENTE 4). 

 

A desvantagem que eu acho do mundo empresarial é que, em termos de trabalho, ele 

é muito pesado, a competitividade é muito grande, mas isso também pode ser visto 

como vantagem, pois você nunca pode ficar desatualizado. (DEPOENTE 5). 

 

A gente aprende o tempo inteiro no mundo acadêmico e esse relacionamento é 

construtivo [...]. Às vezes, você não percebe que no meio empresarial tem tanta 

disputa. (DEPOENTE 1). 
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Os depoimentos dos entrevistados confirmam que ainda permanecem as diferenças 

entre o mundo acadêmico e o corporativo, em que pese a tendência de os limites entre esses 

dois tipos de ambientes se tornarem cada vez mais tênues, a se ver pela aquisição de 

tradicionais faculdades particulares por grandes grupos empresariais, oriundos das mais 

diferentes áreas. 

 

 

6.1.1.5 Qualidade de Vida e Integração entre a Carreira e a Vida Pessoal e Familiar 

 

 

Autonomia de horário, qualidade de vida, processo de educação continuada e 

reciclagem dos conhecimentos são as vantagens apontadas pelos entrevistados do mundo 

acadêmico, em relação ao mundo corporativo: 

É o desafio de ficar conectado com o que acontece de mais novo, com as principais 

ideias, com o que se produz, com as novas possibilidades de interpretação de 

problemas velhos e novos. E esse oxigênio do conhecimento na corporação, muitas 

vezes, fica limitado e a gente não consegue, não tem essa liberdade. Na maioria das 

vezes, não tem nenhum incentivo e, o que é pior, às vezes é mal interpretado. 

(DEPOENTE 4). 

 

Facilidade é de poder estudar. Eu tenho a tarde livre, pois eu dou aula de manhã e à 

noite. Então, eu consigo flexibilizar e até fazer grupos de estudo. Assim, eu consigo 

fazer meu horário. Já minha mulher, que trabalha numa grande empresa e tem 

horário a cumprir, não tem tempo nem pra arrumar o cabelo. Já eu posso até tirar um 

dia da semana para estudar inglês. (DEPOENTE 2). 

 

Eu acho que a vida acadêmica, da forma como tenho trabalhado hoje, que não é uma 

dedicação total em termos de horário, para mim, é muito boa, porque me dá a 

oportunidade de estar muito mais com a minha família, por fazer mais trabalhos, até 

em casa. Na atividade corporativa, você trabalha dez horas, doze horas por dia e não 

consegue nunca estar junto da sua família. (GRUPO FOCAL 1). 
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São unânimes as afirmações de que o professor é valorizado e visto como um 

profissional que merece respeito e distinção. Muitos se sentem orgulhosos em mencionar 

considerações e reconhecimento dos alunos, como os convites para serem paraninfos de 

turma, professores homenageados pelos formandos e coisas desse gênero. O professor gosta 

de ser valorizado, reconhecido e essas considerações funcionam como um aval de que ele faz 

bem o seu trabalho e agrada aos alunos. Nessa ótica, é impossível retirar da atividade docente 

uma boa dose de afetividade. O professor estabelece essa relação com o aluno e, muitas vezes, 

essas relações explicam a verdadeira vocação do professor, que, na verdade, assume o papel 

de educar muito antes de “ensinar, de transmitir o conhecimento que detém”. 

Essas questões pesam quando comparamos as atividades corporativas com as 

atividades docentes. O ambiente corporativo, cada vez mais, exclui essa relação afetiva com o 

indivíduo e valoriza sua praticidade, objetividade e capacidade de estar focado em resultados. 

Talvez por isso, a carreira acadêmica seja vista pela sociedade como uma categoria de 

trabalho até menos “profissional” que as carreiras executivas. Muitas são as afirmações sobre 

colocações de familiares e amigos quando executivos optam pela carreira docente: “você 

agora não trabalha, só dá aulas”. 

[...] aí eu resolvi pedir conta da X, e todo mundo achava que eu estava ficando 

louco, porque entrar na X foram quinze dias de processo seletivo e 60 de 

treinamento. Então, assim o processo é muito seletivo e todos achavam que eu 

estava ficando louco, quando eu ia sair de lá para „virar‟ um professor. Hoje é muito 

comum essa frase: „o que você faz?‟ „Eu dou aula‟. „Mas você trabalha em quê?‟ 

„Eu sou professor‟. A, mas você num faz outra coisa, você não trabalha, não? 

(DEPOENTE 2). 

 

O fato de ser visto como aquele que “não trabalha e só dá aulas” retrata a condição 

diferenciada do professor no mercado de trabalho, sendo a sua uma carreira considerada 

“menos profissional” que as outras. 
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É importante registrar aqui, que os participantes de nosso grupo referem-se à carreira 

acadêmica como uma carreira mais leve, menos cansativa e que oferece uma melhor 

qualidade de vida a aqueles que optam por ela. 

Meu perfil é muito social, sou das pessoas, sempre trabalhei no mercado e essa é 

uma posição que incomoda. Durante muito tempo pensei nisso, tentei mudar meu 

estilo de liderança, mas cheguei à conclusão de que pessoas que não são sociáveis 

não conseguem coisas que eu consigo... Fiquei muito preocupado porque eu acho 

que o professor tem uma responsabilidade muito grande. É uma relação de troca 

muito grande. Adorei dar aula; hoje no mercado estou plenamente satisfeito, não 

posso reclamar do meu salário, mas reclamo do relacionamento empresarial que não 

liga para as pessoas. Penso em fazer os dois ao mesmo tempo. Pretendo no futuro 

ficar só na academia porque eu quero qualidade de vida. (GRUPO FOCAL 1). 

 

Eu acho que o mundo do trabalho hoje invadiu sua vida pessoal e a academia invade 

menos, eu acho. Teve uma vez lá em Brasília que uma pessoa me ligou às 5 horas da 

manhã dizendo: „Fulana, eles pararam aqui por um motivo qualquer, vem pra cá que 

tem 600 homens aqui na porta e estão dizendo que não vão trabalhar.‟ A sala de aula 

não vai me chamar às 5 horas da manhã. (DEPOENTE 39). 

 

Uma sensível melhoria na qualidade do relacionamento com os familiares, devido ao 

fato de o profissional ter passado a se sentir menos estressado, também é salientada como 

vantagem da transição para a carreira acadêmica. 

É a qualidade de vida, mas colocar na balança é difícil. Porque é isso que eu te falei, 

eu não sei bem o quê, mas eu trabalho e vou assistir sessão da tarde depois, ficar 

com meu filho que tem 4 meses. (DEPOENTE 9). 

 

Apesar das dificuldades iniciais de adaptação no mundo acadêmico, no que tange às 

competências requeridas pelo meio educacional, tais como didática e manejo de turma, 

abordadas no tópico anterior, os entrevistados afirmam que a experiência de atuar na docência 

tem sido mais positiva do que negativa. Acrescentam que não teriam se desenvolvido tanto se 

tivessem permanecido somente na empresa, a ponto de um deles se referir à mudança como se 

tivesse sido “da água para o vinho”. 
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A maior parte dos pesquisados pretende, entretanto, permanecer nos dois segmentos, 

conforme mostrado anteriormente, seja devido à valorização do saber prático-acadêmico, seja 

para não perder contato com o mundo empresarial e, segundo suas próprias palavras: “porque 

são mundos diferentes e um alimenta o outro”; “porque uma área potencializa a outra”; 

“porque além de ir ao mundo do conhecimento e das ideias, tenho que ter um senso de 

utilidade e praticidade e esse senso eu adquiro no mercado”; “porque eu acho que eu me torno 

uma pessoa, um profissional da docência muito melhor na medida em que eu transito no 

mundo empresarial”; “porque me dá mais elasticidade”; e “somando essas duas coisas eu acho 

que eu tenho um „plus‟, isso me agrega valor”. 

 

 

6.1.1.6 A Avaliação de Desempenho no Mundo Corporativo e no Mundo Acadêmico 

 

 

Ao lado da percepção da organização como um espaço em que a tensão é permanente 

e que o contato com a realidade do mercado de trabalho é cruel, como se viu em tópico 

anterior, chama a atenção a fala de um dos depoentes: 

A sala de aula é uma coisa mágica, eu sou apaixonado com a sala de aula. 

(DEPOENTE 26). 

 

Apesar dessa exaltação da sala de aula, os profissionais acostumados com a vida nas 

empresas, sentem falta de avaliações. Ao mesmo tempo em que esse é um elemento 

desencadeador de estresse, é também um elemento reassegurador: a avaliação não só revela o 

perfil do profissional, indicando-lhe o que deve melhorar para ter melhor desempenho e 

competência, como também o posiciona em relação aos demais profissionais da mesma 
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organização. Um dos depoentes reclama da falta de avaliação na escola e destaca sua 

importância para o professor: 

Há sete meses que eu estou na direção e não houve avaliação ainda... não houve um 

feedback avaliativo com pontuação, com aspectos positivos e negativos […]; essa 

avaliação de cada disciplina que o professor termina, no decorrer da disciplina, um 

feedback para o professor saber como está indo é uma forma de corrigir, de 

melhorar, de modificar todo o seu modo de agir. (DEPOENTE 01). 

 

[...] a avaliação dentro da organização é o seu gerente, é a pessoa que tem relação 

direta com você; são os seus pares que te avaliam, você se avalia, então você faz 

quase uns trezentos e sessenta graus que é uma coisa que, que tenta obter certa 

convergência. E quando não há convergência, isso também é um feedback para 

quem se avaliou, para ver que está havendo certa divergência. Aqui, a gente não tem 

esse parâmetro, então eu acho fraquíssimo, friso, fraquíssimo o sistema, porque ele 

não permite que eu me avalie, eventualmente eu tenho uma partezinha do sistema 

aqui, que eu me avalio, mas é uma coisa irrisória. (DEPOENTE 22). 

 

Os dois depoimentos reforçam a necessidade de avaliação dentro da academia, uma 

vez que não há feedback para os professores. O que se percebe nas falas é uma crítica à gestão 

da academia que não incorporou sistemas de avaliação tão frequentes e sofisticados quanto os 

das empresas. Por outro lado, a avaliação discente é vista como contendo aspectos positivos e 

negativos. Positivos porque são feitas pelos alunos, com os quais os professores têm um 

contato direto, e aos quais precisam dar uma resposta pelos investimentos feitos. Negativos 

porque os alunos podem usar critérios não muito claros e prejudicar professores. 

Eu já vi, não foi meu caso, porque as minhas avaliações têm sido até boas, de um 

modo geral, ao longo desses anos que eu estou na escola, mas já vi gente sendo 

efetivamente injustiçada por alunos não comprometidos. Então, eu acho que a falha 

está no sistema de avaliação. (DEPOENTE 22). 

 

Acho que só no que diz respeito à avaliação do aluno depende muito porque se 

você... Nós que fomos alunos também, sabemos: se eu for o líder na sala e eu quiser 

detonar o professor, eu faço a turma detonar o professor e o professor pode ser 

excelente. Então, avaliação de aluno é o menos importante nessa história. 

(DEPOENTE 29). 
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[...] sim, porque aqui eu estou numa carreira de hierarquia. Lá eu era o topo da 

hierarquia, aqui não. Então, vai ter sempre um superior que vai estar me avaliando, 

esteja dando feedback ou não, mas está me avaliando; existe um superior para 

avaliar e existe um mercado, que aí sim é comparável com minha carreira técnica. 

Eu preciso dar uma resposta ao meu cliente e aqui eu tenho que dar resposta também 

ao meu aluno. (DEPOENTE 29). 

 

Dei aula na Engenharia de Produção, sempre lecionando Marketing e tive a 

felicidade de ser reconhecida pelas quatro turmas, sendo paraninfa das quatro turmas 

e tendo 100% de avaliação delas também. (DEPOENTE 13). 

 

Há, contudo, depoentes que destacam a avaliação acadêmica como mais extensa e 

profunda que a avaliação da organização, no que tange à produção científica, uma vez que, na 

academia, é preciso produzir intelectualmente, dando aulas e escrevendo artigos. Eles 

consideram a avaliação de desempenho como uma necessidade, mesmo que ocorra de forma 

esporádica ou parcial, se feita apenas por alunos. O que se percebe na fala de alguns 

depoentes é que as faculdades em que atuam estão adotando critérios mais rígidos de 

avaliação, mesmo que muitas ainda considerem a avaliação discente como a principal e mais 

importante. Esses critérios mais rígidos estão migrando das organizações para essas 

instituições de ensino, como forma de melhorar a gestão. 

O meu desempenho está sendo avaliado semestre a semestre; no primeiro semestre 

foi uma avaliação um pouco negativa, digamos assim, porque eu estava muito 

envolvido com outra instituição de ensino, o meu tempo era muito dividido e eu era 

muito inexperiente. Neste semestre eu já tive até o resultado de algumas avaliações 

que foram feitas e eu percebi que os meus índices de aceitação nas faculdades estão 

começando a melhorar, então eu acredito que o meu trabalho como docente e gestor 

está começando a ser bem avaliado. Também estou começando a me dar bem com a 

situação, como eu já estava sendo bem avaliado no passado, mas eu tenho que 

admitir que no semestre passado eu deixei um pouco a desejar. (DEPOENTE 27). 

 

Eu acho que o cumprimento das normas, o cumprimento do conteúdo programado 

do curso, quer dizer, o nível de aprovação não é aprovar 100%, mas também não é 

reprovar 100%. Tem que ter um nível compatível nessa história. Eu acho que isso 

tem que ser levado em consideração [...] Eu acho que é um meio assim, não é tão 

fácil avaliar quanto é no mundo coorporativo. Acho que o professor é mais difícil de 

ser avaliado, mas precisa ser avaliado, não tenho dúvida nenhuma. (DEPOENTE 

29). 
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Em termos de desempenho, a avaliação é feita pelos alunos, pela faculdade, então 

hoje em dia eu não acho que isso é um critério totalmente justo. Eu acho que existem 

muitos problemas em relação a isso também, mas na minha época como no Estado 

não havia avaliação de desempenho, eu acho que a avaliação de desempenho atual 

pelo menos permite uma reflexão. (DEPOENTE 25). 

 

Eu tenho uma avaliação que é da pró-reitoria de graduação que faz um questionário 

com os alunos no final de cada semestre. Eu acho esse questionário bom; muito 

bom. Na verdade é isso, a gente planta, a gente colhe. (DEPOENTE 46). 

 

Hoje o meu desempenho é muito avaliado em termos do que a turma pensa de mim. 

Então, se a turma agrada do meu trabalho, se os alunos agradam do meu trabalho, eu 

percebo que isso é o ponto usado pela coordenação para decidir se eu me mantenho 

ou não. Esse ponto vale mais do que qualquer outro na carreira acadêmica, pelo 

menos para mim; até hoje foi o ponto que mais pesou para me manter a onde eu 

estou. (DEPOENTE 21). 

 

O que perpassa em todos os depoimentos é a ideia de que a sala de aula é “mágica”, 

isto é, é um espaço diferenciado em que se cumpre uma missão. Uma das depoentes, mesmo 

afastada por licença maternidade, foi avaliada, porque a coordenação do curso a julgava 

“comprometida”. Essa mesma depoente declara: “eu tenho muito orgulho de minhas 

avaliações”. O compromisso da professora é o que todos acreditam ter com a docência e que 

os faz participar das atividades escolares integralmente. As citações que melhor expressam o 

sentimento dos professores são as seguintes: 

O que facilita o desempenho da minha atribuição atual de docente é o fato de eu 

acreditar que isso é uma forma de construir um sonho que eu acho que é melhor para 

a humanidade; então o que eu faço é por acreditar em uma missão. Eu não vejo a 

docência como uma forma de ganhar status, dinheiro ou outra coisa qualquer; eu 

vejo a docência como a única forma que eu consigo contribuir para a melhoria da 

sociedade. Esse é o grande facilitador porque eu faço aquilo que eu acredito que eu 

estou fazendo bem, eu faço aquilo que eu acredito que, para um conceito meu, é para 

uma sociedade melhor; esse é o grande facilitador. (DEPOENTE 4). 
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Porque, por ter ficado muito no trabalho, eu tenho uma missão particular minha; não 

tem nada a ver com religião nem política nem nada. Uma missão de dar uma 

melhorada nesse planeta, claro que no limite e de pé no chão, eu sei que eu sou uma 

parcela mínima pra contribuir, e aí eu acho que o aluno hoje é carente, carente de 

informação, carente de conhecimento, mas ele é muito mais carente de pessoas que o 

ouçam. E eu sou muito ouvinte dos alunos, eles me procuram no intervalo, e eu fico 

por conta, eu ouço, eu converso, eu discuto, então eu acho que essa contribuição 

falta, um professor que se aproxima do aluno para ele se abrir, e isso é necessário. E 

isso me motiva muito. Talvez por isso que eu vá migrando cada vez mais para a área 

acadêmica‟. (DEPOENTE 2). 

 

Se a avaliação do trabalho docente é bem-vinda pelos professores, já a avaliação que 

fazem das suas condições de trabalho não é positiva. Isso parece indicar um descompasso 

entre a realidade e o sonho. Foram apontadas limitações para a obtenção de recursos e 

materiais necessários ao desenvolvimento das atividades docentes. 

A desvantagem do setor acadêmico é a morosidade, a falta de recursos financeiros 

para a elaboração e a execução de projetos e o baixo investimento em tecnologia. 

(DEPOENTE 36). 

 

No mundo empresarial, o ritmo é diferente, tudo é muito rápido; no acadêmico ela 

tem que mandar e-mail para um aluno, para outro, que manda e-mail para um 

terceiro. Existe uma morosidade na parte acadêmica que não existe em gestão, que é 

uma das coisas na qual ela está tendo que trabalhar sua paciência. (DEPOENTE 38). 

 

Os pesquisados revelam interesse, apesar disso, em continuar o seu processo de 

desenvolvimento, por meio de outros cursos que lhes assegurem a sua permanência e o bom 

desempenho no meio acadêmico, sinalizando um estilo autodirigido de gestão de suas 

carreiras. Planejam, também, obter títulos mais elevados, como o Doutorado, no intuito de 

assegurar o seu processo de aprendizagem e ampliar suas oportunidades de trabalho. 

O desafio no mundo acadêmico é o Doutorado. [...] Na academia, claro que você vai 

diminuindo as aulas da pós, você vai subindo de nível para dar aulas para um nível 

mais elevado de formação acadêmica. (DEPOENTE 39). 

 



104 

 

Eu priorizei o acadêmico e, por ter em vista o mercado de trabalho e por a gente 

estar na era do conhecimento, as oportunidades no acadêmico tendem a ser cada vez 

maiores. Tem desde a massificação do ensino na graduação, criticável ou não, mas é 

uma realidade, até investimento das próprias organizações em bancar cursos, em 

bolsas, em oferecer pós-graduação. A outra ponta que vai alimentar isso é o 

acadêmico. E acredito que outro ponto a favor para mim é continuar no acadêmico. 

(DEPOENTE 39). 

 

 

PARTE II 

 

 

6.2 Estudos de Casos de Transição da Gerência para a Docência 

 

 

Os estudos de casos foram elaborados de acordo as seguintes dimensões, mencionadas 

no capítulo de Metodologia: descrição, trajetória pré-transição; transição e estratégias de 

carreira; comparação entre os setores; desafios e facilidades da transição; 

recomendações/competências necessárias; avaliações de desempenho; e síntese. Vale observar 

que os verdadeiros nomes dos pesquisados foram substituídos por nomes fictícios, de acordo 

com o compromisso firmado entre os pesquisadores e os participantes, no sentido de respeitar 

aspectos éticos e preservar suas identidades. 
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6.2.1 Estudo de Caso 1 – Roberta 

 

 

a) Descrição 

Transição planejada e total da gerência em uma importante instituição bancária para as 

atividades de coordenação e docência em escola técnica de nível superior. 

 

b) Trajetória Profissional Pré-transição 

A entrevistada Roberta (depoente 31 – Quadro 5) graduou-se em Administração, 

concluiu o Curso de Mestrado nessa mesma área e, atualmente, leciona tanto na graduação 

como na pós-graduação. Ela ainda realiza algumas consultorias, mas tem a intenção de, no 

futuro, fazer a transição total para a área acadêmica. 

A análise de sua carreira nos mostra uma tendência inicial no sentido de ceder às 

exigências do mercado de trabalho e ao fluxo que a maioria de seus colegas recém-formados 

seguia: empregar-se numa empresa na área financeira, no caso, um dos maiores bancos do 

país. Esse caminho foi seguido, a despeito de um reconhecimento anterior de habilidades para 

a docência e, até mesmo, de envolvimento com atividades extra-acadêmicas durante a 

graduação. 

Eu me formei em Administração e mesmo naquela época eu já tinha identificado um 

perfil para docência. Eu participei de programas de Iniciação Científica, de 

monitoria e os professores comentavam, pelos trabalhos que eu desenvolvia. Isso 

ficou muito claro, na época, que eu tinha um viés para a área de docência. Mas. 

quando a gente forma, a primeira expectativa, principalmente na área de 

administração, é você entrar no mercado e ir para a área de organizações mesmo. 

Então, eu tive esse primeiro impulso de ir para a organização. (DEPOENTE 31). 
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No entanto, apesar da rápida ascensão na empresa financeira, sentia que o aprendizado que 

obteve com tanto esforço, na academia, não estava sendo utilizado da melhor maneira: 

O nível de escolaridade, a especialização que você buscava; isso não era diferencial. 

Então, eu vi o seguinte: eu amo a minha profissão, tudo que eu aprendi foi tão 

válido, o esforço que eu fiz na minha trajetória dentro da faculdade foi muito grande 

para eu pegar esse diploma e arquivar. Então, aí, nesse momento, eu comecei a 

refletir e falei: „Não, não. Realmente não é isso o que eu quero‟. (DEPOENTE 31). 

 

c) Transição e Estratégias de Carreira para a Transição 

No momento da tomada de decisão, o ambiente (contexto social) atuou tanto como 

inibidor quanto como estimulante. Havia vários pontos positivos que mantinham a 

entrevistada na carreira empresarial: estabilidade, plano de saúde, rápida ascensão no sistema 

de carreira fechado da empresa, uma das maiores instituições bancárias do país. Por esses 

fatores, Roberta classifica a tomada de decisão como um desafio difícil de ser enfrentado: 

A gente fica muito apegada na questão da tranquilidade, de já estar numa 

organização em que você vai se consolidar. E aí, enfrentar o mercado com o diploma 

no braço, como fazer isso, né? É... então, causou certa instabilidade no início. 

(DEPOENTE 31). 

 

Passado algum tempo, tomou a decisão: 

[...] no dia em que eu comuniquei que eu ia sair da agência, uma gerente falou 

assim:  

„Nossa, mas como que você quer sair? Tem mil querendo entrar‟ Então... „Você 

tá ficando louca?‟(grifo nosso) É essa a expressão. É... você está numa carreira em 

que muita gente recém-formada gostaria de estar, atingiu um nível interno muito 

bom, e como que você larga isso tudo consolidado para poder enfrentar o mercado 

sem nada... certo? E eu respondi: „Realmente, sei que tem mil querendo entrar, 

mas existem lugares para cada pessoa, mas creio que aqui não é o meu lugar.‟ 

(grifo nosso). (DEPOENTE 31). 
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d) Comparação entre os Setores/Qualidade de Vida 

Roberta já havia observado fortes perdas na qualidade de vida de seus colegas e, 

posteriormente, na sua própria qualidade de vida. Destaca, inclusive, um sintoma de 

adoecimento que motivou sua transição: 

Foi insônia. Eu dormia e continuava trabalhando. Quer dizer, eu não dormia. Eu 

continuava... raciocinando, fazendo agenda do dia seguinte, vendo que cliente eu 

poderia buscar, captando a relação de clientes que eu tinha na minha carteira pra ver 

que produto poderia oferecer para um ou para outro para cumprir aquelas metas. 

Então, à noite, eu continuava funcionando. Então foi... é um dinheiro que não vale a 

pena, né? Por essas situações todas. (DEPOENTE 31). 

 

Além disso, não gostava da competitividade promovida entre os funcionários da 

organização, além de se sentir pouco valorizada, pelo tempo que dedicara a seus estudos e ao 

encalço dos resultados demandados por seus superiores. Ela começou a apresentar problemas 

de saúde, dificuldade em conciliar vida pessoal e trabalho e diminuição da produtividade. A 

partir do momento em que começou a sentir na própria vida laboral e pessoal os prejuízos 

observados anteriormente nos colegas, motivou-se para fazer a transição de carreira e iniciou 

um planejamento, inclusive financeiro, para concluí-la: 

[...] essa presença de fatores de estresse, falta de controle do equilíbrio entre a vida 

familiar e o trabalho. Esses eu acho que foram fatores muito importantes para essa 

decisão. (DEPOENTE 31). 

 

Ela afirma que, no banco em que trabalhava antes da transição, lidava com uma 

exigência alta por parte de seus superiores, para que cumprisse as metas estabelecidas. No 

entanto, a região em que se encontrava não era muito favorável ao cumprimento dessas metas, 

devido à capacidade financeira dos clientes da agência, o que gerava uma grande tensão. 

Quando foi perguntado a respeito da maneira com que seu desempenho era avaliado pela 

instituição, Roberta falou sobre as dificuldades que encontrava: 
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Eu era gerente de um posto dentro de uma importante empresa, então, eu gerenciava 

carteira de funcionários dessa empresa [...] e era avaliada pelos indicadores: 

quantidade de clientes, de empréstimos, de seguros realizados, de dinheiro que 

estava na conta do cliente, quantidade de produtos vendidos. No caso do banco: 

seguros, cartão de crédito... As metas são ousadas e eles não têm um estudo da 

capacidade financeira da região, o que dificulta muito. Olham muito o número de 

clientes da agência e consolidam uma meta para aquela agência, sem olhar a renda 

desses clientes. (DEPOENTE 31). 

 

e) Desafios e Facilidades da Transição 

Roberta relata outro episódio como sendo muito estimulante para sua transição, em 

que pôde ver claramente os benefícios do bom relacionamento estabelecido com seu chefe: 

Quando eu conversei com o gerente geral, ele virou e falou assim. „Olha – foi 

até uma fala dele que me marcou muito – você está tomando uma decisão que 

90% do quadro de bancários gostaria de tomar e não tem coragem.‟ (grifo 

nosso). Geralmente, você sai de um banco e vai para o outro. Ou seja, não tem opção 

ou não tem coragem de enfrentar o mercado de trabalho, por ser mão de obra muito 

especializada. (DEPOENTE 31). 

 

A entrevistada identificava, porém, como fator inibidor da transição o fato de saber 

que, em início de carreira, teria que lecionar em várias instituições, envolvendo diversos 

deslocamentos. Percebia, também, pouca valorização do docente no mercado de trabalho. 

O mercado ainda não tem um olhar muito positivo pra carreira de docente. Eu acho 

que quando você fala que é um professor, eu acho que o valor ainda é um pouco 

diferente do que quando você fala que você é um empresário, um executivo, um 

gerente. Isso não me incomoda, mas a gente tem essa imagem, essa percepção, né? 

Quando alguém fala, não me incomoda. „O que você faz?‟ „Ah, eu sou professora‟ 

„Só isso?‟ Então, eu acho que isso ainda é uma limitação. Um olhar diferente. 

(DEPOENTE 31). 

 

Em sua transição, Roberta mobilizou diversos tipos de “capital” como, por exemplo, o 

cultural/informacional, obtido com seus estudos e com a experiência profissional. Ela 

mobilizou, também, o “capital social”, aproveitando o bom relacionamento com gerentes e 

colegas em seu emprego anterior e consolidando diversos contatos mantidos desde os tempos 
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de faculdade, para conseguir as indicações necessárias para passar à área docente. Esses 

relacionamentos impulsionaram bastante sua carreira docente, em sua fase inicial. 

Ela considera que não enfrenta conflitos ou competição com seus colegas docentes, 

pelo menos não da forma que ocorria no banco em que trabalhava, apesar de haver uma 

disputa camuflada pela preferência dos alunos e para conseguir cargos de coordenação: 

Principalmente assim: qual é o professor mais notado, por qual professor os alunos 

têm preferência; isso, de certa forma, existe sim. (DEPOENTE 31). 

 

f) Recomendações/Competências Necessárias 

Roberta relata ter adquirido habilidades novas para se comunicar melhor com os 

alunos, enriquecendo uma aptidão para a oratória que, segundo ela, já possuía: 

[...] eu precisei dar uma equilibrada no nível de vocabulário, de forma que os alunos 

entendessem, que eu conseguisse passar a linguagem. Porque é uma linguagem 

diferente, então eu precisei resgatar isso. [...] O próprio discurso é diferente. [...] 

Agora, uma facilidade que eu sempre tive foi facilidade de exposição oral. Então, 

problema de oratória, de timidez, isso eu não tinha. (DEPOENTE 31). 

 

g) Avaliação de Desempenho 

Atualmente, na instituição docente, Roberta é avaliada de uma forma que considera 

mais adequada e avançada, a “Avaliação 360 graus” (aluno-professor, funcionário 

administrativo-professor, professor-professor, superior-professor). Ela valoriza o fato de ser 

avaliada mais pelo seu esforço, pelo trabalho que desempenha, do que por indicadores 

numéricos produzidos dentro da organização, tal como ocorria no banco em que trabalhava. 

Seu desempenho tem sido tão excepcional que ela, em um curto espaço de tempo na 

instituição, já chegou ao cargo de diretora e agora ocupa o de pró-reitora. Vale observar que a 

sua experiência gerencial tem feito com que ela esteja sendo convidada a ocupar cargos 
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gerenciais em conceituada instituição de ensino, trajetória percorrida por outros gerentes 

docentes pesquisados neste estudo. 

 

h) Síntese 

Em suma, a entrevistada encontra-se satisfeita com a transição ocorrida em sua 

carreira. Obteve maior qualidade de vida, flexibilidade de horários e sente-se mais valorizada 

por seu conhecimento profissional e acadêmico e pelo trabalho que realiza na universidade. 

Suas expectativas são manter esse equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho e obter a 

titulação de doutora em um futuro próximo. Seu caso é bastante ilustrativo dos resultados 

encontrados no presente estudo, apesar de que nem todos os que transitaram para o ambiente 

acadêmico fizeram a transição total ou fizeram-na de forma não tão planejada quanto Roberta. 

Isso, provavelmente, esteja contribuindo para que ela se torne especialmente bem sucedida 

nessa transição. 

 

 

6.2.2 Estudo de Caso 2 – Rosana 

 

 

a) Descrição 

Atuação em diversas áreas até optar pela docência, numa total transição em busca de 

maior autonomia. 
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b) Trajetória Profissional Pré-transição 

A entrevistada Rosana (depoente 13 – Quadro 5) fez graduação em Microbiologia com 

pós-graduação na mesma área, em uma universidade no exterior e Mestrado em 

Administração no Brasil. Durante o período em que estudava na França, conheceu um 

brasileiro que a indicou para o Consulado Brasileiro, onde permaneceu durante quatro anos no 

serviço diplomático. Considera essa mudança profissional a sua primeira transição de carreira, 

pois mudou da área de saúde para a diplomática. Nessa ocasião, foi convidada a se tornar a 

secretária do presidente de uma grande empresa multinacional, responsável pelas vendas de 

cosméticos no Brasil. Em virtude de seu domínio de idiomas e seu interesse pela área, 

começou a trabalhar na área de Marketing. Ao retornar para o Brasil, trabalhou em diversas 

empresas de varejo adquirindo grande experiência como profissional de Marketing. Todavia, 

devido a problemas de falta de autonomia e autoritarismo, decidiu mudar o rumo da sua 

carreira, ingressando na área acadêmica, por acreditar que teria plenas condições de 

contribuir, em virtude sua longa trajetória profissional. 

Não aguentei o autoritarismo e decidi que não queria mais aprender, eu queria 

ensinar. Vou fazer a minha pós-graduação, o meu Mestrado e vou para a sala de 

aula. Mas eu já tinha habilidades para a sala de aula, eu dava treinamentos e sempre 

tive facilidade de escrever. Já escrevi poema, poesia, então o Mestrado, para mim, 

entrou nesse ponto e aí cheguei no meio acadêmico. (DEPOENTE 13). 

 

Rosana acreditava que o mundo acadêmico era mais tranquilo e que o máximo que 

poderia ocorrer seria ter um aluno que não gostasse de estudar, mas relata que encontrou os 

mesmos conflitos do mundo empresarial: 

Eu achava que era uma coisa chique. Que todo mundo vivia só em função do 

conhecimento, que era um compartilhar de tudo, que era uma pesquisa que não tinha 

fim, que eu ia estudar, que eu ia escrever e que todo mundo ia ser amigo. Mas 

encontrei a mesma guerra. A mesma selva do mundo. (DEPOENTE 13). 
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c) Transição e Estratégias de Carreira para a Transição 

Rosana diz que sua transição para a área acadêmica foi programada: 

Foi uma escolha, eu achava que eu era boa em treinamentos, achava que eu escrevia 

e que eu me comunicava bem e eu tinha retornos bons. Foi programado. 

(DEPOENTE 13). 

 

A entrevistada explica que por demonstrar competências aplicáveis em sala de aula e 

por seu desinteresse pelo mundo corporativo, iniciou sua transição: 

Aí, eu resolvi fazer uma pós-graduação em Marketing e comecei a dar aula em 

Pedro Leopoldo e fui muito bem avaliada. Eu sempre gostei de aula muito dinâmica 

e eu tinha uma experiência profissional muito grande. Eu levava revista toda 

semana, passava filmes, levava os alunos para fazer passeio em shopping etc. Tudo 

voltado para o Marketing, pois desde o começo foi o que eu mais gostei. Foi a minha 

especialização e eu adorava aula prática, trazia música etc. Os alunos enlouqueciam, 

mas eram aulas maravilhosas. Aí, eu resolvi fazer Mestrado. (DEPOENTE 13). 

 

d) Comparação entre os Setores/Qualidade de Vida 

Rosana considera que o setor corporativo e o acadêmico são complementares e que 

ambos possuem vantagens e desvantagens: 

Eu acho que eles se complementam de certa forma e o foco da gente vai variando 

com o passar do tempo. Em determinada época, eu poderia citar inúmeras vantagens 

do mundo corporativo porque eu era muito entusiasmada com o que eu fazia. Hoje, 

eu posso citar outras características positivas do mundo acadêmico. Eu acho que 

seria uma troca: ambas têm muitos defeitos e decepções e todas também dão muita 

alegria. Eu gosto muito de gente, eu acho que as pessoas no mundo corporativo 

são mais comprometidas do que os nossos alunos, pois elas dependem daquilo. 

Elas vivem daquilo. E para você dar uma aula interessante hoje você tem que 

“dançar dança do ventre”, porque “rebolar” não adianta (grifo nosso). 

(DEPOENTE 13). 

 

A entrevistada descreve, então, as desvantagens com as quais se deparou no mundo 

acadêmico, destacando a existência de muita competição entre os docentes: 
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Eu acho que o prazer de dar aula vem em primeiro lugar, porque financeiramente 

não tem compensação e o ambiente não é brilhante e nem de amizade e 

companheirismo. Tem muita competição desleal às vezes. As pessoas fazem de tudo 

para pegar uma aulinha aqui outra ali e isso é muito constrangedor. E os professores 

são muito mal preparados para o mundo acadêmico. Nós que viemos do mundo e 

que conseguimos fazer um link equilibrado, percebemos discrepâncias absurdas. O 

fato de você ter pertencido ao mundo corporativo e ter tido sucesso é uma vantagem 

que o professor do mundo empresarial tem que o professor acadêmico não tem. 

(DEPOENTE 13). 

 

Rosana, ainda assim, gostaria de continuar no mundo acadêmico, mas considera essa 

área muito mal remunerada, precisando do mundo corporativo para sobreviver: 

Eu quero continuar nos dois ainda. Lamento muito que a área acadêmica seja mal 

remunerada, pois talvez eu fizesse a opção por ela, se eu não precisasse do 

corporativo para me manter. Acredito que seria uma ótima pesquisadora, pois adoro 

estudar. (DEPOENTE 13). 

 

Quanto à qualidade de vida, Rosana afirmou que essa melhoria na área acadêmica é 

questionável, pois o professor necessita ministrar aulas em três ou quatro escolas para 

assegurar uma remuneração razoável: 

O professor não é bem valorizado; se eu tenho um instrumento que é bom, não 

abrem espaço para você poder mostrar o seu trabalho. Cada um tem que trabalhar 

em três ou quatro escolas para sobreviver, então essa qualidade é muito 

questionável. (DEPOENTE 13). 

 

Ainda assim, Rosana considera que consegue separar bem suas prioridades e que sua 

atividade docente não prejudica sua vida pessoal: 

Eu acho que eu administro muito bem; eu sei dar o peso para as coisas e definir as 

prioridades da minha vida. Eu sei o que é prioridade, sou muito responsável e 

organizada, e o fato de eu ser organizada me ajuda muito. Minha semana é toda 

planejada na sexta. Eu passo sábado e o domingo sem pensar em nada e na segunda 

eu pego as minhas coisas e está tudo pronto. (DEPOENTE 13). 
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e) Desafios e Facilidades da Transição 

Rosana explica que um dos principais desafios que enfrentou foi descobrir as 

habilidades e competências que precisava desenvolver para ser uma boa professora: 

Uma coisa é você ter habilidade, outra coisa é ter capacidade. O que eu tinha de 

capacidade, eu desenvolvi e transformei em habilidade, mas nada que o curso de 

Mestrado tenha me dado. Eu é que corri atrás. Quando eu vejo hoje meus slides em 

PowerPoint, eu tenho vergonha e vejo que aquilo podia ser aprendido em uma hora 

de aula no Mestrado. Eu lamento que a grade curricular não pense nisso. Há 

professores que falam para o que eu tenho que fazer e que apresentam uma 

transparência que você tem nojo de ler porque tem quinhentas palavras em uma 

lâmina. Isso foi desenvolvido. (DEPOENTE 13). 

 

A entrevistada afirma que aprendeu muito do que sabe por sua própria iniciativa: 

Aprendi muito do que sei como professora por conta própria. Em palestras que eu ia. 

Hoje o meu material é de primeira qualidade. Eu sei o conteúdo que vai ser 

interessante para o aluno. Quando eu assisto a uma palestra e vejo a primeira 

transparência já sei que não é uma pessoa total e aí entra o meu grau de exigência 

que fala que é bom de conteúdo, mas de forma é fraco. (DEPOENTE 13). 

 

Rosana diz que, para ingressar no mundo acadêmico, adotou como principal estratégia 

ministrar aulas de forma diferenciada e era bem conceituada: 

Comecei a ministrar aulas na graduação. Comecei a ficar conhecida e todo mundo 

falava que a minha aula era boa. Dei aula de moda em uma faculdade privada, até 

que eu optei por outra. Eu preferi colocar todos os ovos em uma cestinha (grifo 

nosso) e hoje eu vejo que não fiz muito certo, mas eu fiz a opção por uma instituição 

excelente e séria. Nós tínhamos pessoas acima de nós muito responsáveis. Tínhamos 

metas a cumprir e éramos avaliados. Essas avaliações eram feitas olho no olho e eu 

sempre fui muito bem avaliada, graças a Deus. E na faculdade eu tive duas 

vertentes: eu dei aula na Administração e na Engenharia de Produção, sempre 

lecionando marketing e tive a felicidade de ser reconhecida pelas quatro turmas, 

sendo paraninfa das quatro e tendo 100% de avaliação delas também. (DEPOENTE 

13). 
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Ao invés ficar somente no mundo acadêmico, Rosana optou por continuar prestando 

consultorias: 

Não, porque não me satisfazia; eu sentia muita falta do mundo corporativo mesmo 

com todos os defeitos, pois como o acadêmico também tinha muitos defeitos pensei 

que se misturassem os dois eu teria alegrias e chateações na mesma proporção. 

(DEPOENTE 13). 

 

Rosana não destacou nenhum facilitador do mundo acadêmico, mas evidenciou a falta 

de interesse e motivação do aluno como uma barreira para o professor: 

Você pega uma turma de cinquenta e dois alunos e tira um ou dois motivados. Eu 

tenho alunos que escrevem posso com „ç‟ e que escrevem: „professora você é muito 

exigente‟ com „z‟ e „j‟; isso é aluno de pós-graduação! E não é só aqui não; eu tive 

isso lá em Londrina; a mesma coisa. (DEPOENTE 13). 

 

f) Recomendações/Competências Necessárias 

A principal habilidade que o professor precisa ter, para Rosana, é a experiência de 

campo: 

Ele tem que ter experiência de campo; isso é inegável. Não adianta ter um 

Doutorado e não saber passar para o aluno o que ele vai ter na vida futura. Não tem 

livro que ensine o que você aprende em empresa, isso tanto é verdade que os alunos 

falam comigo: „professora, é percebido quando o cara só tem Mestrado e Doutorado 

e quando ele tem experiência de mercado‟ E todos preferem o que tem experiência 

de mercado. Tudo que eu dou de teoria, tenho um caso para contar; não tem preço 

isso. (DEPOENTE 13). 

 

g) Avaliação de Desempenho 

As avaliações de Rosana, na perspectiva dos alunos, em duas diferentes turmas, foram 

medianas com algumas restrições ao seu desempenho. Em contrapartida, em seus comentários 

pessoais, a professora queixou-se muito da área acadêmica. A entrevistada, porém, apresentou 

uma boa avaliação de desempenho, no que diz respeito à didática, aos critérios para avaliação 
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de alunos, ao material didático, ao relacionamento com a turma, ao cumprimento dos 

objetivos propostos, às estratégias de ensino e ao conhecimento técnico. 

 

h) Síntese 

A entrevistada iniciou sua carreira na área biomédica, mas, em virtude do seu perfil, 

aproveitou as oportunidades que surgiram em sua vida e abandonou a primeira profissão, o 

que desdobrou seu direcionamento para a área de Marketing. Parece que se identificou muito 

com o segmento de Marketing e ocupou posições de destaque em empresas de varejo e, para 

consolidar sua trajetória, especializou-se na área, ampliando seu conhecimento. Ao se 

desiludir com o modelo de gestão das empresas, optou por outra transição de carreira e 

concluiu um Mestrado em Administração, com o intuito de ministrar aulas. Novamente, 

porém, desencantou-se com as relações profissionais e, no momento da entrevista, afirmou 

que o mundo acadêmico também possui tantas desvantagens quanto o mundo corporativo. 

Pretende continuar ministrando aulas, bem como prestar consultorias, mas, no futuro, seu 

objetivo é dedicar-se à produção de conteúdos para Educação a Distância. Sua transição pode 

ser classificada como total, tendo, porém, uma dedicação parcial à docência, pelo fato de ter 

passado, concomitantemente, a atuar em consultoria. 

 

 



117 

 

6.2.3 Estudo de Caso 3 – Edgar 

 

 

a) Descrição 

De profissional no mercado varejista a gerente nacional e de professor na área de 

vendas a professor universitário, fez uma total transição para a docência. 

 

b) Trajetória Profissional Pré-transição 

O entrevistado Edgar (depoente 2 – Quadro 5) é graduado em Comunicação com 

especialização em Recursos Humanos e Mestrado em Administração de Empresas. Sempre 

trabalhou no mercado varejista e, por ter afinidade com a área de treinamento, ministrava 

cursos para a área de vendas. Chegou a assumir uma gerência nacional de vendas e, 

gradativamente, foi descobrindo a relevância de se compreender a cultura organizacional para 

obter melhores resultados por meio das pessoas. 

Edgar relata que começou a buscar respostas para os seus questionamentos 

corporativos no mundo acadêmico, mas queria alguém que também tivesse uma trajetória no 

mundo corporativo para orientá-lo. 

Na época eu fiz especialização em Administração de Recursos Humanos. Fui 

procurando respostas que eu não encontrava na empresa. Por isso, fui fazer um 

Mestrado e fui muito bem orientado por uma professora que também era consultora. 

Queria alguém para me orientar e para eu ter essa vivência acadêmica, porque eu 

tinha muitos professores disponíveis, mas com vivência puramente acadêmica. 

(DEPOENTE 2). 
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O entrevistado explica que, motivado por seu desejo interno de ensinar, solicitou 

autorização ao seu gerente que o liberasse no primeiro horário da manhã para ministrar aulas 

em um curso tecnológico sobre Gestão de Pequenos e Médios Negócios. Devido à sua 

experiência como gestor de grande empresa e, apesar do mito de que a profissão de professor 

não tem muita relevância no mercado corporativo, foi convidado por mais duas vezes para 

lecionar. Decidiu, então, pedir demissão da empresa e dedicar-se apenas à Academia. 

Eu sempre tive esse desejo de ensinar, eu sempre gostei de ensinar, então, por que 

não? Havia um mito, que era uma profissão fraca e de pouca presença no mercado e 

o que era bom mesmo era Engenharia, Administração, Medicina etc. 

 

Mas eu sempre quis ensinar, tanto que eu vivia ministrando treinamento, até o dia 

em que eu resolvi aprofundar meus estudos. (DEPOENTE 2). 

 

c) Transição e Estratégias de Carreira 

Edgar sempre teve um desejo latente de ensinar e, então, quando assumiu essa sua 

vocação, planejou sua transição de forma responsável, apesar do preconceito. 

Foi quando eu fiz uma pergunta pra mim mesmo: „o que você anda fazendo?‟ „O que 

você vai deixar de interessante?‟ Aí eu vi que eu estava gerenciando, buscando 

resultados para as empresas, mas eu queria buscar um resultado para mim. Então, 

resolvi, claro que com muita responsabilidade, sair, mas não sair definitivamente. Eu 

continuava na empresa e podia dar aula de sete e quinze às nove da manhã. O diretor 

autorizou e eu comecei a dar aula numa faculdade particular no curso de Gestão de 

Pequenas e Médias Empresas. (DEPOENTE 2). 

 

Ele explica que há um preconceito com a profissão de professor e quando informou 

que iria se mudar definitivamente para a carreira de docente foi questionado e até rotulado de 

“louco”. 

Eu fiz teste e fui chamado pela segunda vez; na terceira vez que fui chamado, resolvi 

pedir conta da empresa e todo mundo achava que eu estava ficando louco, porque 

para entrar na empresa em que eu estava foram 15 dias de processo seletivo e 60 de 

treinamento. Todos achavam que eu estava ficando louco: sair para virar um 

professor? Hoje é muito comum essa frase: „o que é que você faz?‟ „Ah, eu dou 

aula.‟ „Mas você trabalha em quê?‟ „Eu sou professor.‟ „Mas você não faz outra 

coisa, você não trabalha?‟ (DEPOENTE 2). 
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d) Comparação entre os Setores 

Edgar percebe diferentes vantagens e desvantagens entre os setores corporativo e 

acadêmico: 

A grande vantagem que eu acho do mundo coorporativo é você poder realizar um 

projeto, realizar um tipo de investimento e as pessoas para quem você está prestando 

os serviços enxergam o resultado disso. O resultado do mundo corporativo, às vezes, 

é em curto prazo, pois eles precisam ser em curto prazo. Então, você acaba se 

autorrealizando de uma forma mais rápida, isso te motiva a continuar, a buscar de 

novo, então, eu acho que isso é uma grande vantagem: de ter algo que mexe com a 

pessoa que quer buscar resultado. 

 

Desvantagem é o fator tempo. A pessoa que está no mundo corporativo e quer 

aprender enfrenta dificuldades. No mundo corporativo, você tem que dar resultado 

para a empresa, sobreviver no mercado. E para manter seu posto, ela te cobra novas 

propostas, novas ideias, e você não tem tempo de ler, de conhecer, de buscar novas 

ideias, e isso é uma grande desvantagem. Então, eu acho que a grande desvantagem 

é você não ter tempo de aprimorar os conhecimentos e aplicá-los na prática. 

(DEPOENTE 2). 

 

Já no mundo acadêmico, ele destaca o relacionamento e o conhecimento como uma 

grande vantagem da área. Como desvantagem, destaca a desvalorização da profissão de 

professor: 

O relacionamento que amplia suas oportunidades e, é claro, sem dúvida alguma, o 

conhecimento de conseguir provar que a teoria contribui com a prática. 

 

Volto a repetir a importância do professor com carga horária de 40 horas, um 

professor de uma única instituição que possa fazer pesquisa para ela. Mas isso não é 

possível, devido à falta de valorização do próprio governo em relação à academia. 

Professor hoje tem que „ralar‟ muito pra conseguir um salário razoável. E eu vim de 

uma empresa na qual eu tinha um bom salário, então eu queria mantê-lo. A outra 

desvantagem é que para você ter um bom salário, você tem que trabalhar muitas 

horas e se você trabalha muitas horas, quando é que você vai pesquisar? Então, eu 

acho que a desvantagem é você não ter tempo para pesquisar. Eu acho que o 

professor tinha que ter pelo menos “X” horas aulas remuneradas pela faculdade para 

fazer pesquisa. (DEPOENTE 2). 

 

Edgar enfatiza que o mundo acadêmico oferece maior qualidade de vida por permitir o 

melhor gerenciamento do seu tempo e que isso seria possível mesmo que trabalhasse o dia 

todo e ministrasse aulas à noite, pois tudo é uma questão de organização: 
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O professor tem como planejar seus horários, então eu posso dar aulas todos os dias 

pela manhã e à noite e deixar um dia livre. É só ter uma agenda semestral. Eu 

reservo todas as terças à noite para mim e todas as quintas cedo eu vou ao futebol 

com meu filho. Quer coisa mais livre do que essa? Ter condições de acompanhar seu 

filho ao futebol? Então eu acho que é uma questão de organização. 

 

Mas eu acho que é bem possível você conciliar as duas coisas, desde que você 

planeje. Tem muito professor bom que trabalha em empresa e é acadêmico. 

(DEPOENTE 2). 

 

e) Desafios e Facilidades da Transição 

Um dos principais desafios que Edgar considera que enfrentou foi a discriminação dos 

docentes que desenvolveram toda sua trajetória profissional na academia. O fato de ter sido 

selecionado para ingressar no mundo acadêmico, em virtude de sua experiência profissional, 

não era bem visto pelos seus colegas. Também eram questionados seus métodos de ensino, 

por querer adotar experiências práticas que, muitas vezes, ainda não estavam alinhadas aos 

conceitos teóricos: 

Primeiro, um desafio cultural de ter sido um professor que não veio lá do segundo 

grau dando aula e chegou ainda cursando um Mestrado e entrou naquele processo, 

sem ter participado de nenhum emprego acadêmico anteriormente. Depois, aquela 

ideia muito prática utilizada nas provas, nos exercícios e nos trabalhos em sala, em 

detrimento daquele caminhão de teorias propostas por professores acadêmicos. 

Quando eu falava em uma reunião das propostas de trabalhos e exercícios que 

gostaria de usar, era criticado e questionado. Eu respondia que o exercício seria 

pautado a partir de uma coisa viva e real que existe no mercado de trabalho. Então, o 

primeiro desafio foi quebrar a resistência daqueles que eram puramente acadêmicos, 

em relação ao „cara‟ que veio sem preparação. Eu entrei na área acadêmica aos trinta 

anos de idade e trabalhei durante 16 anos em empresa, então, a primeira impressão 

que eu tive foi essa; inclusive no próprio Mestrado, alguns colegas que faziam 

parceria comigo comentavam: „nossa você é muito prático e muito objetivo‟. 

(DEPOENTE 2). 

 

Ainda com relação à discriminação dos professores, Edgar enfatiza que é muito difícil 

o relacionamento com docentes que são muito resistentes a novas ideias: 
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Eu acho que é mais fácil lidar com vendedor do que se relacionar com professor que 

se acha muito pronto para tudo e não aceita nada de novo. Então, o primeiro desafio 

foi convencer os professores puramente acadêmicos de que eu tinha algo a 

contribuir. O segundo desafio foi enfrentar as resistências às minhas propostas e os 

alunos já começavam a perceber as diferenças em meu método de trabalho. O 

terceiro desafio era trazer novas bibliografias, isso também foi um desafio, porque 

eram muito comuns aqueles mesmos autores e eu comecei a ler livros de linguagem 

mais prática e era criticado por isso. E é claro que o desafio maior foi pelo fato de ter 

tão pouco tempo de academia e ser tratado com certa presunção por algumas pessoas 

do Mestrado; isso chateia. (DEPOENTE 2). 

 

Edgar explica que a estratégia que adotou para ingressar no meio acadêmico foi 

desenvolver um bom trabalho para ser convidado a participar de outros projetos: 

Num processo seletivo, eles perguntam: „Quanto tempo você possui de experiência 

como docente?‟ „Um ano‟. „Só um ano?‟ Então, eles não te contratam. Dois 

professores que conheço é que começaram a confiar em meu trabalho e me deram 

uma oportunidade. E o interessante é que os dois cursos eram tecnológicos e ambos 

os coordenadores queriam trazer a prática pra dentro da universidade. Essa era a 

proposta dos cursos tecnológicos. Foi onde eu comecei, porque a porta estava 

fechada para mim para o curso de graduação acadêmica. Aí, o pessoal da graduação 

começou a obter informações a meu respeito e começaram a me convidar para as 

entrevistas. Então você vê que não é uma coincidência; eu fui mais facilmente aceito 

nos cursos de tecnólogos. (DEPOENTE 2). 

 

 

A transição do professor Edgar, hoje, é quase que total, pois ele se dedica quase que 

integralmente à academia, apesar de algumas inserções em consultoria: 

Porque por ter ficado muito no mundo do trabalho eu tenho uma missão particular 

que não tem nada a ver com religião, política nem nada. Uma missão de dar uma 

melhorada nesse planeta, claro que no limite e de pé no chão. Eu sei que eu sou uma 

parcela mínima para contribuir, mas eu acho que o aluno hoje é carente. Ele é 

carente de informação, carente de conhecimento, mas ele é muito mais carente de 

pessoas que o ouçam. E eu sou muito ouvinte dos alunos, eles me procuram no 

intervalo e eu fico por conta. Eu ouço, eu converso, eu discuto, então eu acho que 

falta um professor que se aproxima do aluno para ele se abrir e isso é necessário e 

me motiva muito. Talvez por isso eu vá migrando cada vez mais um pouco para a 

área acadêmica. Então, por que eu não saio totalmente do mundo corporativo? 

Porque eu acho que sou útil na academia, eu sinto a academia precisa de um trabalho 

como o meu e de vários outros professores, eu acho que ajuda muito você conversar 

com os alunos e, colocando-os no trilho, na realidade da forma como o mercado 

está. (DEPOENTE 2). 
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Edgar acredita que a academia promove melhores condições para que o profissional 

adquira conhecimentos e estimula o seu desenvolvimento: 

Facilidade de poder estudar. Eu tenho a tarde livre, pois eu dou aula pela manhã e à 

noite e, então, eu consigo gerenciar o meu tempo e até fazer grupos de estudo. Eu 

consigo fazer meu horário. Já minha mulher, que trabalha numa grande empresa e 

tem horário a cumprir, não tem tempo nem para arrumar o cabelo, enquanto eu 

posso até tirar um dia da semana para estudar inglês. (DEPOENTE 2). 

 

f) Recomendações/Competências Necessárias 

Edgar faz recomendações para que a academia faça maiores investimentos em 

pesquisa e valorize mais o docente, por meio da contratação de professores em regime de 40 

horas. Sugere, também, a introdução de métodos de avaliação desses docentes como acontece 

no mundo empresarial. 

As principais habilidades e competências que o professor precisa desenvolver para 

obter um bom desempenho em sala de aula, conforme Edgar, são: conhecimento, tolerância, 

pontualidade, sinceridade, seriedade, “aprender a aprender” e flexibilidade: 

O indiscutível é o conhecimento, ele tem que saber o que vai apresentar para os 

alunos, tem que realmente conhecer o assunto. 

 

Uma competência muito importante é a da tolerância, no sentido de ensinar mesmo, 

porque tem níveis muito heterogêneos, hoje, na sala de aula, muito diferentes de 

antigamente. Então, ele tem que saber que tem níveis diferentes, tem que ter a 

tolerância e a competência para ser um líder profissional. Você vai ter que apreender 

esses níveis diferentes. 

 

A outra competência que eu acho é a da pontualidade e a da sinceridade. No 

lançamento de notas, na frequência, na chegada em sala de aula, o professor tem que 

ser sério mesmo. Eu acho que professor tem que ser sério, porque gente que não é 

séria tá „lotado‟ por aí. 

 

E outra competência é de estar sempre aprendendo: aprender a aprender. 

 

E a mais importante de todas é a flexibilidade. Ter flexibilidade com o tipo de aluno 

com o qual eu trabalho, em qual instituição ele está ministrando aulas, sempre 

mudando os métodos avaliativos os métodos de ministrar aulas. Você tem que estar 

sempre mudando, como na empresa. (DEPOENTE 2). 
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g) Avaliação de Desempenho 

As avaliações do professor Edgar são muito positivas e, apesar de lecionar uma 

disciplina de grande complexidade, sempre consegue atender aos objetivos dos alunos. É 

considerado como um professor muito sério, sem perder sua capacidade de servir ao aluno. 

O entrevistado teve seu desempenho avaliado como “ótimo” no que diz respeito ao 

conhecimento técnico, às estratégias de ensino, ao cumprimento dos objetivos propostos e à 

didática e avaliado de “bom” a “ótimo” nos quesitos “relacionamento com a turma” e “critério 

de avaliação”. 

 

h) Síntese 

O entrevistado iniciou sua carreira como profissional de empresa de varejo e 

conseguiu posições de gerência ao longo de 16 anos de profissão. Participou de um processo 

seletivo rigoroso para ingressar em uma empresa e quando solicitou seu desligamento para se 

dedicar à academia foi considerado “louco”, tendo em vista os benefícios que a empresa 

proporcionava e sua perspectiva de crescimento profissional. Todavia, sente-se realizado com 

sua decisão, apesar de ter sofrido discriminação por parte dos acadêmicos convencionais na 

instituição em que iniciou suas atividades de docência. Nos dias atuais, atua quase que 

totalmente como professor e está cursando Doutorado em Filosofia, pois pretende intensificar 

seus conhecimentos para atuar na área de humanas nas entidades de ensino. Sua transição 

pode ser classificada como total, havendo, porém uma dedicação parcial à docência, pelo fato 

de também ter transitado para a consultoria. 
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6.2.4 Estudo de Caso 4 – Hamilton 

 

 

a) Descrição 

De gerente de RH (Recursos Humanos) para a área de desenvolvimento de sistemas 

administrativos, fazendo posterior transição para a consultoria e docência. 

 

b) Trajetória Profissional Pré-transição 

O entrevistado Hamilton (depoente 40 – Quadro 5) é graduado em Administração, 

com especialização em Análise de Sistemas. Iniciou sua carreira em uma grande empresa 

estatal de Minas Gerais, como assistente administrativo, até ocupar a posição de gerente de 

Recursos Humanos. Posteriormente, ingressou em  outra grande empresa, também na área de 

Recursos Humanos, e foi cedido por dois anos para uma empresa parceira, também de grande 

porte, para obter os conhecimentos do seu sistema informatizado e transferir seu aprendizado. 

Saiu, então, da área de RH e foi transferido para a área de CPD (Centro de Processamento de 

Dados) para desenvolver sistemas administrativos e teve muita afinidade nessa área. Surgiu, 

então, a necessidade de desenvolver manuais para os usuários que utilizariam os sistemas e 

percebeu que os mesmos eram de difícil interpretação. Assim, sentiu a necessidade de 

entender um pouco mais da parte pedagógica. Foi então que despertou seu interesse por 

ingressar na área acadêmica e participou de um processo seletivo em uma faculdade de Belo 

Horizonte para o cargo de professor com experiência em custo e orçamento e que entendesse 

da área de sistemas. 
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Resolveu ingressar na área acadêmica enquanto ainda trabalhava na área de RH, pois 

sentiu necessidade de aprimorar seus conhecimentos para facilitar sua preparação do material 

didático: 

Bem, por que eu comecei a perceber o mundo acadêmico? Em outra empresa em que 

trabalhei, eu percebia que o usuário tinha uma dificuldade enorme em colocar em 

prática os manuais que a gente escrevia do sistema. A gente fazia o sistema e 

elaborava os manuais, mas na hora de o usuário entender o que estava escrito tinha 

uma dificuldade enorme porque nós éramos muito tecnicistas, nossa linguagem era 

muito técnica. Então, eu percebi que faltava uma linguagem mais acadêmica, uma 

coisa mais assim, que tivesse uma estratégia de ensino e aprendizagem que nós não 

tínhamos, uma coisa mais pedagógica na época, não é? E aí eu comecei a ver esse 

outro lado da moeda e, por coincidência, eu fui convidado a participar de uma 

seleção em uma faculdade na época. (DEPOENTE 40). 

 

Foi através de um anúncio de jornal que Hamilton teve acesso à informação sobre a 

seleção: 

Vi no jornal esse recrutamento. Eu morava em Ouro Branco, mas eu recebia lá um 

jornal e vi uma faculdade particular recrutando professores com experiência em 

Sistemas, em Finanças e tal, tal e tal, aí eu vim, fiz a seleção e eles me chamaram. 

(DEPOENTE 40). 

 

c) Planejamento e Estratégias de Carreira para a Transição 

Hamilton não planejou seu ingresso na área acadêmica, mas quando leu um anúncio 

no jornal para participar de um processo seletivo para professor, enviou seu currículo: 

Foi coincidência porque eles estavam recrutando professores com experiência na 

área de custos e na área de orçamento que tivessem uma vivência prática de sistemas 

para dar aulas no curso de Tecnologia de Informação, ligado a isso. (DEPOENTE 

40). 

 

O entrevistado explica que, inicialmente, pensou em ministrar aulas para entender 

melhor o processo de educação, tendo em vista os problemas que enfrentavam na empresa: 
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Eu já estava pensando: „Gente, eu vou até dar aula para perceber como é isso 

mesmo, que influência tem essa questão acadêmica, a estratégia de ensino e 

aprendizado porque nós temos muita dificuldade de ensinar.‟ O usuário tem 

dificuldade demais de entender isso, porque os professores não tinham essa vivência. 

Professores éramos nós mesmos. (DEPOENTE 40). 

 

Hamilton explica que percebeu uma diferença acentuada entre o papel do professor e 

do instrutor que ministra treinamentos em empresas: 

Eles não tinham professores lá dentro da empresa, eles tinham instrutores. A 

diferença básica que eu percebi essa, foi uma diferença gritante entre o instrutor que 

nós tínhamos na empresa e o professor, aquele que passa a ter uma preparação e uma 

visão acadêmica. Quando eu fui chamado para essa seleção, eu comecei a ver que 

ela de fato tinha uma diferença. (DEPOENTE 40). 

 

d) Comparação entre os Setores/Qualidade de Vida 

Hamilton explica que o mundo acadêmico oferece mais oportunidades de estudo e 

pesquisa: 

O mundo privado não tem a sensibilidade de uma pesquisa, embora a gente faça 

algumas coisas. Por exemplo, a gente usa alguns modelos de projeto, de 

investigação, mas a pesquisa científica é fantástica, e eu acho que ela pode ser 

aplicada em educação com resultado nas empresas. (DEPOENTE 40). 

 

Segundo Hamilton, o mundo acadêmico precisa aprimorar-se em três vertentes: quanto 

ao seu modelo organizacional, quanto à introdução dos conceitos da Andragogia e quanto à 

separação do papel do reitor e do gestor: 

Limitações da área acadêmica, eu diria, que são as três mais importantes: o modelo 

organizacional vencido que precisa ser urgentemente modificado. A introdução da 

Andragogia como disciplina na academia, porque ela não é disciplina ainda, né? E a 

última coisa é colocar um gestor na academia e deixar o reitor para o papel de 

reitoria. Só isso. São três coisas que eu acho que são os grandes problemas. 

(DEPOENTE 40). 
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O entrevistado sintetiza, ressaltando as diferenças entre a academia e o mundo 

corporativo: 

O balanço positivo é que a empresa é mais voltada para negócios, para resultados, 

trabalha por projetos. O negativo é que não faz pesquisas, não aprofunda no 

conhecimento. 

 

E a academia é exatamente o oposto. Pesquisa demais, mas esquece o resultado, e 

nós não estamos muito para isso hoje, não é? Um exemplo são as instituições 

educacionais americanas, europeias que vão até na bolsa de valores, porque elas 

precisam de velocidade, de agilidade e de pesquisa aplicada. (DEPOENTE 40). 

 

Quanto à qualidade de vida, Hamilton explica que quando seus filhos eram pequenos, 

teve uma fase em que a atividade de professor interferiu em sua vida familiar, devido ao 

excesso de trabalho, mas que hoje isso não acontece, pois todos estão adultos: 

Quando os meninos eram novos, eu fazia três cursos de pós-graduação e viajava 

para a empresa de ônibus, porque eu morava aqui; mas ia de ônibus e eu tinha que 

dar aula e estudava. Então, foi uma fase difícil, que me atrapalhou bem a academia. 

Agora hoje não, hoje está tranquilo. Foi uma fase da minha vida em que eu tinha que 

fazer muita coisa. (DEPOENTE 40). 

 

e) Desafios e Facilidades da Transição 

Hamilton diz que sua maior surpresa foi encontrar ilhas corporativistas no meio 

acadêmico e as considerou piores do que as do mundo corporativo: 

O primeiro desafio foi a questão das ilhas da academia. Elas são piores do que as 

ilhas do mundo corporativo. Foi horrível. Eu percebi que além dessas ilhas, os 

reitores, eram professores que não tinham experiência nenhuma de gestão de 

resultados. Então, isso me assustou muito porque em todas as instituições por onde 

eu passava, os reitores eram professores e leigos, do ponto de vista de gestão. 

(DEPOENTE 40). 

 

Ele reforça também que um grande desafio foi em relação ao papel do reitor que 

desconhecia qualquer metodologia de gestão de um negócio tão importante como uma 

entidade de ensino: 
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Então, eu via assim, a gestão de ensino se arrastando, as pedagogas pedindo o 

professor para fazer umas coisas sem nenhuma conexão com teoria e prática. Eu via 

o seguinte: na academia essas ilhas eram tão complicadas que o papel das pedagogas 

era fiscalizar o professor, era ser fiscal do professor. Elas não tinham um papel de 

assessoria pedagógica. Inclusive os nomes, isso é muito engraçado, eles chamam 

coordenação pedagógica ou supervisão. É autoritarismo mesmo. Elas não tinham 

essa visão porque o reitor era um professor. Embora fosse professor, colocavam-no 

lá como reitor e esse é o grande erro do modelo educacional brasileiro. Eles não 

descobriram ainda que em uma instituição de ensino é preciso que haja um gestor. 

(DEPOENTE 40). 

 

Hamilton explica que a estratégia que adotou para ingressar no mundo acadêmico e 

vencer as barreiras foi ousar novas formas de ensinar e que isso era gratificante: 

Eles me obrigaram a fazer uma prova de múltipla escolha e era proibido consultar e 

eu vi que não, era o contrário, tinham que consultar, eles precisavam de raciocínio, 

precisavam de lógica, aí foi muito bom. 

 

Na verdade eu os fiz desenvolver novas habilidades e no final me disseram: 

„Parabéns, o senhor acabou de incluir nesta faculdade, a prova com consulta‟. 

(DEPOENTE 40). 

 

O entrevistado explica que as novidades que introduziu constituíram a principal parte 

da estratégia que adotou para ingressar na academia: 

Eu fiz isso porque as ilhas eram fechadas e o reitor não dava notícia de 

absolutamente nada. A outra coisa que eu fiz foi o seguinte: eu tinha que fazer 

estudo de caso e tinha uma cantina da faculdade que era muito grande e era 

terceirizada. Então, quando eu descia, combinava com o dono da cantina que eles 

eram o nosso laboratório. Os alunos iam para lá, em um horário em que a cantina 

estava mais vazia e entrevistavam, entrevistavam as garçonetes e o pessoal que 

atendia, pediam para responder um questionário e fazer uma intervenção no estudo 

de caso que eu tinha proposto. Então, eles faziam a atividade lá embaixo, na cantina; 

outra hora iam nas lojas da Avenida Silva Lobo fazer estudo de caso na rua e 

traziam isso durante a aula. (DEPOENTE 40). 

 

f) Recomendações/Competências Necessárias 

A principal recomendação feita por Hamilton é a necessidade de a área acadêmica 

compreender bem quais são os papéis dos docentes e que os mesmos não devem assumir 

posições gerenciais, em virtude de sua inexperiência como gestores de negócios. 
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Hamilton explica que o professor precisa ter como competências, o domínio da 

pesquisa e das tecnologias, tem que estar sempre se atualizando, precisa ser articulador e 

saber gerenciar o ensino e, por último, tem que aprender a lidar com a comunidade: 

Olha, ele tem que ser pesquisador, ele tem que ter domínio da pesquisa, tem que 

estar sempre pesquisando, precisa ter domínio das tecnologias educacionais, tem que 

saber o que está acontecendo e aprender a lidar com as tecnologias, senão ele fica 

fora do mercado. E tem que ser articulador. O professor tem que ser articulador! O 

professor tem que saber gerenciar, ou seja, acabou aquele negócio de coordenador 

de curso e pedagogo „tomar conta‟. O professor tem que fazer gestão do ensino, 

tentar entender por qual razão o aluno está indo bem ou está indo mal, o motivo de 

ele ter „sumido‟ da sala, o porquê de ele ter deixado de pagar a mensalidade. Ou 

seja, o professor tem que ser gestor e também tem que aprender a lidar com a 

comunidade. (DEPOENTE 40). 

 

g) Avaliação de Desempenho 

Quanto às suas avaliações, o entrevistado apresentou desempenho “ótimo” nos 

quesitos “conhecimento técnico”, “estratégias de ensino”, “relacionamento com a turma” e 

“didática”. Em nenhum dos itens anteriores o professor foi avaliado como “regular”. Em 

relação ao “material didático”, apenas uma pequena amostra de alunos considerou o 

desempenho como “regular”, prevalecendo a avaliação de “muito bom” a “ótimo”. 

 

h) Síntese 

O entrevistado iniciou sua carreira como profissional de empresa alcançando posições 

gerenciais em empresas de ponta, devido à sua área de trabalho. Compreendeu que seria 

necessário adquirir experiência como professor, para aprimorar seu desempenho como 

executivo, tendo em vista que atuava como instrutor de treinamentos. Essa oportunidade 

ampliou seus interesses e sua visão do mercado de ensino. Atualmente, ele vem se dedicando 

à Educação a Distância e continua prestando consultorias em organizações e em instituições 

de ensino. Pretende fazer um Mestrado somente quando surgir um programa a distância 



130 

 

oficialmente aprovado pela CAPES. Logo, sua transição pode ser considerada como total, 

tendo, porém uma dedicação parcial à docência, pelo fato de também ter migrado para a 

consultoria. 

 

 

6.2.5 Estudo de Caso 5 – Jânio 

 

 

a) Descrição 

Gerente de Vendas, de Marketing e de Novos Negócios, realizando transição total para 

a docência em várias áreas de TI e para o seu próprio negócio. 

 

b) Trajetória Profissional Pré-transição 

O entrevistado Jânio (depoente 15 – Quadro 5) é graduado em Administração com 

Mestrado em Ciência da Computação. Ministra aulas nos cursos de graduação em Sistemas de 

Informação, Administração e Engenharia de Produção, e nos programas latu sensu em Gestão 

de TI, com as disciplinas de Redes de Computadores, Arquitetura de Computadores, Banco de 

Dados I e II, Linguagens de Programação, Gestão de Processos, Introdução a Informática, 

Redes de Telecomunicações, Governança de TI. Possui mais de 30 anos de experiência na 

área de TI e trabalhou em empresas de ponta, ocupando posições de Gerente de Vendas, 

Gerente de Marketing, Gerente de Novos Negócios e Analista de Sistemas. Também fez duas 

especializações: uma em Vendas e outra em Teleinformática. 
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Trabalhou no segmento empresarial durante muitos anos até que se cansou da 

“adrenalina” do mundo corporativo e investiu em um negócio para sua esposa. Pelo fato de ter 

cursado um Mestrado e por possuir larga experiência na área de tecnologia, optou pela área 

acadêmica e iniciou sua busca. 

Fiz o meu Mestrado em 1991 e comecei a trabalhar com internet. Nessa época, eu 

me integrei num grupo de trabalho do Ministério da Ciência e da Tecnologia que 

discutia se haveria internet comercial no Brasil, veja só como eu sou antigo! Eu saí e 

fui trabalhar num banco. Esse banco tinha um investimento em tecnologia e nós 

montamos o primeiro provedor de internet do Brasil; esse foi meu último projeto 

técnico. Depois disso, eu não fiz mais nenhum projeto técnico. Eu virei comercial, 

fui gerente geral das provedoras, gerente de venda, gerente comercial e, por último, 

fui trabalhar só com internet. Depois de uma série de fatos acontecidos em grandes 

empresas, eu cansei! Cansei de fusão, de divisão, de mudanças de orientação. Gosto 

de vendas, adoro vendas, desde o varejo no balcão das lojas até a venda coorporativa 

e consultiva que eu sempre fiz. Sempre atendi empresas grandes, já cuidei de 

orçamentos de milhões; na empresa de telefonia eu tinha um orçamento de 240 

milhões em vendas/ano só com a minha equipe; eu lidei com vendas de atacado 

vendendo para outras operadoras, também com um orçamento de 200 milhões com 

outro tipo de investimento. Então, foram coisas que me consumiram muito em 

termos de meta, tempo, exigência profissional, sempre ligado à área comercial. 

(DEPOENTE 15). 

 

c) Transição e Estratégias de Carreira para a Transição 

A carreira de Jânio foi dirigida para o mundo corporativo. Apesar de ter concluído seu 

Mestrado em 1991, não começou a atuar como docente naquela ocasião. Somente decidiu-se 

pela área acadêmica quando se sentiu exaurido com o mundo corporativo e suas relações: 

Eu fiz um plano para ser dedicado ao estudo. Se eu pudesse voltar à escola faria 

coisas mais gostosas, como me preparar para poder valorizar mais o meu 

conhecimento... aí eu falei: „vou cuidar de outra coisa‟. 

No ano passado, fiz um plano de uns dois anos para dar certo. Comecei a dar aulas 

no semestre passado, já tenho contato em uma universidade privada de BH e passei 

na seleção de outra. Também me matriculei numa disciplina isolada na pós em uma 

universidade pública e no mesmo ano dei algumas aulas lá. É engraçado, às vezes 

fico lá com os alunos da pós e eles perguntaram: „quando foi que você defendeu sua 

dissertação de Mestrado?‟ E eu falei: „foi em 1991‟. Aí um deles comentou: „Nossa, 

eu tinha sete anos!‟ (DEPOENTE 15). 
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d) Comparação entre os Setores 

Jânio acredita que a área acadêmica valoriza muito mais o conhecimento de um 

profissional do que o mundo empresarial: 

A valorização do conhecimento adquirido. Eu, enquanto vendedor, posso fazer a 

venda como um rapaz de 20 anos e para a empresa, não faz a menor diferença se foi 

eu que fiz com meu conhecimento ou se foi ele quem fez com a energia dele. Pode 

me custar muito mais energia do que a ele e não faz a menor diferença no meu 

resultado; ninguém valoriza isso... E o outro ponto de vista foi que eu não quis mais, 

cansei de brigar por isso. (DEPOENTE 15). 

 

Ele comenta que a principal limitação da área acadêmica em relação ao mundo 

empresarial é a remuneração: 

Dinheiro. Só faltava pagar bem para ser melhor, mas aí também é covardia, porque 

seria tão bom se ainda pagasse bem... (DEPOENTE 15). 

 

E acrescenta que o mundo corporativo em que trabalhou é muito competitivo e o 

ambiente não é apropriado para se trabalhar: 

Bom, do ponto de vista pessoal eu já fiz a minha escolha, agora do ponto de vista 

imparcial, eu acho que depende dos objetivos de cada um, da fase de vida da pessoa. 

Tem gente que fica muito bem no mundo empresarial. Como eu sempre trabalhei 

num setor muito competitivo, muito rápido, muito mutável, no setor de tecnologia e 

telecomunicações, eu peguei 20 anos de fusões e aquisições, isso não é um ambiente 

que se frutifique a satisfação do trabalho, não é feito pra criar um ambiente legal 

para se trabalhar. (DEPOENTE 15). 

 

Quanto à qualidade de vida, Jânio diz que a profissão interferiu em sua vida apenas 

financeiramente: 

Minha filha de 19 anos, depois de três meses que eu estava ministrando aulas, estava 

em casa, disse assim: „papai aqui em casa tudo melhorou, menos o dinheiro‟. Porque 

eu „apertei o cinto‟ num monte de coisas depois que comecei a dar aulas. 

Para mim, foi só nesse sentido. No mais, eu tenho um enorme prazer com a turma 

mais jovem, tenho um enorme prazer em dar aula, eu não vejo o tempo passar, eu 

sempre escolho um aluno pra me avisar uns 10 minutos antes da aula terminar, 

porque se não, invariavelmente, eu extrapolo o tempo e o mais incrível é que muitas 

vezes eles ficam. (DEPOENTE 15). 
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e) Desafios e Facilidades da Transição 

Jânio diz que não teve que enfrentar desafios para ingressar na área acadêmica: 

Sempre gostei de dar aulas. Eu fui professor, na época, de uma escola técnica. Eu 

acho que a vida da gente com uma ideologia fica melhor. E dava até um brilho nos 

olhos. Eu sempre gostei de profissionalizar, de ensinar profissões, de ensinar a fazer 

as coisas, eu gosto de mostrar como fazer. E, sem dúvida nenhuma, lidar com gente 

nova é uma alegria, porque renova muito. Intelectualmente, é muito mais instigante 

do que lidar na empresa, com um ambiente muito mais fechado, muito mais focado 

que, por sua própria natureza não se abre muito aos horizontes dentro da empresa; a 

empresa não está ali para isso. Ao contrário do mundo acadêmico, você está ali pra 

isso. Então, quando eu fiz o meu Mestrado, foi interessante, porque eu achei que eu 

ia lá pra aprender um programa de computador e eu fui lá pra aprender a estudar... 

 

Eu procurei uma pessoa numa Universidade privada de Belo Horizonte e disse que 

queria voltar a dar aulas, mas não sabia o que fazer. E ela respondeu: „olha, eu tenho 

vaga no campus avançado, onde precisam de mestre e pessoas qualificadas, porque a 

gente vai pegar autorização e vai precisar para a certificação do MEC no ano 

seguinte.‟ E me ofereceu duas disciplinas básicas que eu nunca tinha dado. 

 

E eu fui estudar essas disciplinas básicas que eram rede de computador e arquitetura 

de computadores. Passei o primeiro semestre estudando sozinho para preparar um 

curso de rede de computadores e outro de arquitetura de computadores. Quando eu 

estudei arquitetura de computadores, um disco que tinha um Mega era um disco 

gigantesco, agora, eu tenho um Giga num pen drive. Então, foi assim a minha 

aquisição de conhecimento nesse período. Foi fantástica. (DEPOENTE 15). 

 

Jânio considera que sua experiência favoreceu sua atuação como docente, de maneira 

a não precisar de outros tipos de ajuda para se desenvolver nesse campo. 

 

f) Recomendações/Competências Necessárias 

A principal recomendação de Jânio é melhorar o sistema de remuneração da área 

acadêmica. Ele afirma como principais requisitos, habilidades e competências: gostar de gente 

e ter bom relacionamento interpessoal, boa comunicação, boa visão das dinâmicas dos grupos 

e um pouco de ideologia, para se ter uma visão sobre o papel do professor: 

Eu acho que essa questão de gostar de gente, de bom relacionamento com o pessoal, 

boa comunicação, boa visão das dinâmicas dos grupos é necessária. E eu acho que 

tem que ter um pouco de ideologia. Ter uma visão de qual é o papel do professor no 

mundo porque tudo de bom que a gente quer para mudar a sociedade e a nossa vida, 

a gente vai conseguir por meio da educação. (DEPOENTE 15). 
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g) Avaliação de Desempenho 

O entrevistado apresentou desempenho “ótimo” e “muito bom” em relação ao 

conhecimento técnico, “muito bom” em “estratégias de ensino”, e predominantemente 

“ótimo”, no que diz respeito ao “relacionamento com a turma”. Em “material didático” e 

“didática” foi verificada a incidência de desempenho classificado como “regular”. 

 

h) Síntese 

O entrevistado teve uma carreira progressiva no mundo empresarial, no segmento de 

Tecnologia da Informação. Ocupou posições de destaque e, em virtude das constantes 

transformações ocorridas nesse segmento, trabalhou em empresas em que o clima 

organizacional era sempre muito estressante. Decidiu-se, então, por desligar-se dos vínculos 

empregatícios com as empresas e, devido ao fato de ter um Mestrado na área de Ciência da 

Computação, buscou uma oportunidade na docência, por meio de seus contatos. Atualmente, 

pretende continuar como docente e lamenta-se apenas dos baixos salários da área. Podemos 

classificar sua transição como total, tendo, porém, uma dedicação parcial à docência, pelo fato 

de também ter transitado para o empreendedorismo, por meio de uma sociedade com sua 

esposa no segmento de varejo. 
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6.2.6 Estudo de Caso 6 – Judite 

 

 

a) Descrição 

Profissional sênior da área de Produção e Logística que se dedica totalmente à carreira 

acadêmica, assumindo, inclusive, cargo de coordenação. 

 

b) Trajetória Profissional Pré-transição 

A entrevistada Judite (depoente 1 – Quadro 5) é graduada em Administração de 

Empresas e possui três pós-graduações relacionadas a seguir: Administração da Produção, 

Finanças e Logística. Também possui Mestrado em Administração. Trabalha, desde 1980, na 

área de Administração da Produção e Logística e, em 2004, iniciou sua carreira acadêmica 

como professora de cursos de graduação em uma faculdade privada. 

Resolveu ingressar na área acadêmica enquanto ainda trabalhava em uma empresa 

americana de confecção de aparelhos eletroeletrônicos, pois estava se sentindo limitada e sem 

autonomia para criar: 

Fiquei na empresa três anos. Os americanos têm uma política muito interessante, 

mas é massificante. Você trabalha e tem de ser como eles determinam. Então, foi o 

que me frustrou. Eu tenho uma personalidade muito criativa; gosto de criar, gosto de 

inovar, e lá eu não estava podendo fazer esse tipo de atividade porque vem tudo 

pronto. Você recebe todos os procedimentos e não pode inovar. Você tem, 

simplesmente, de replicar como eles mandam, então, eles são os corretos. 

(DEPOENTE 1). 

 

Judite acreditava que teria facilidade para a docência, pois sempre ministrava 

treinamentos nas empresas em que trabalhou e estava ansiosa por oportunidades em que 

pudesse ter maior liberdade de expressão: 
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E assim que eu terminei o meu MBA eu falei: „Gente, eu gostaria muito de lecionar 

porque sempre ajudei os meus colegas‟. Eu explicava e eles falavam: „Nó! Judite, 

você, para treinamento, é muito boa. Você tem uma capacidade muito grande de 

sintetizar e passar o que é mais importante‟. E aí apareceu uma vaga no jornal, eu 

me inscrevi e daí a um mês eu já tinha começado a lecionar. Comecei com uma 

disciplina. (DEPOENTE 1). 

 

c) Transição e Estratégias de Carreira para a Transição 

Judite explica que percebia que poderia contribuir com o meio acadêmico, em virtude 

de seu conhecimento e também tinha certo fascínio pela área da academia: 

Eu percebia como uma coisa fascinante, como algo assim que eu queria desvendar, 

que eu queria descobrir. Eu queria atuar e achava que poderia contribuir pela minha 

carreira, pelos meus conhecimentos porque uma coisa é o que você percebe, o que 

você lê nos livros e outra é a prática. Então, como eu já tinha estudado um 

pouquinho e percebia que a prática tem uma distância do que você vê na teoria, eu 

achava que poderia contribuir com o meio acadêmico. (DEPOENTE 1). 

 

Ela afirma que sempre foi seu desejo atuar na área acadêmica por ser uma profissão 

muito gratificante: 

Olho, eu percebo que é a profissão que você consegue ter um reconhecimento 

perpétuo. Em sala de aula, você cria um vínculo com os alunos e eles se recordam de 

você para sempre. Você vê um aluno crescer e ser grato pelo que você conseguiu 

passar, pela experiência de vida, pela disciplina que você passou. Eles te encontram 

e falam: „Olha Judite, eu hoje estou mexendo na área tal. Lembra quando você me 

falou aquilo?‟. Então, assim, você fica quatro, cinco anos sem ver um aluno, você 

encontra com ele novamente... Isso não existe em profissão nenhuma. Você vê uma 

pessoa crescer, você acompanha aquele crescimento e você vê que aquele indivíduo 

é um indivíduo melhor. (DEPOENTE 1). 

 

Judite explica que fez três pós-graduações para ter a oportunidade de lecionar: 

Foi planejamento porque eu estudei. Eu fiz três pós-graduações e tive que procurar 

conhecimentos teóricos e, ao mesmo tempo, eu estava com a prática. Então, senti em 

determinado momento: „Não, agora que eu terminei, acho que consigo contribuir‟. 

Porque você precisa ter fundamentação teórica também. (DEPOENTE 1). 
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d) Comparação entre os Setores/Qualidade de Vida 

Judite compara os dois segmentos e acredita que o mundo acadêmico proporciona 

muitas oportunidades de inovação: 

Ele oferece oportunidades de você inovar, de você contribuir com o outro de uma 

forma construtiva e a cada dia você constrói alguma coisa. No meio empresarial, 

você faz isso, mas você acaba entrando em uma rotina. O que é interessante é assim: 

você contribui para um aluno e permite ele ir, aí vem outro e você continua aquele 

processo de melhoria. Então, você vai crescendo, pegando novas técnicas. É claro 

que tem dia que você sai chateada (olha, hoje eu não dei a aula como eu queria), às 

vezes acontece. (DEPOENTE 1). 

 

Ela explica que o meio acadêmico também burocratiza e limita a iniciativa do 

professor: 

Como limitação, no meio acadêmico, tem hora que você fica meio podado. Você 

tem um guia, handbook, que é uma instrução do que você tem que seguir, mas a 

gente nunca ficou presa assim, você vai além e eu sempre fui. (DEPOENTE 1). 

 

A entrevistada também evidencia que não há um modelo de gestão como na empresa, 

o que dificulta a profissionalização das instituições de ensino: 

Tem hora que parece que as coisas permanecem sem tanta modificação, você vê que 

não tem tanta inovação. Por esse mundo acadêmico hoje ter se tornado um negócio, 

eu vejo que ainda eles não conseguiram acompanhar o mercado na mesma 

velocidade que o meio empresarial consegue. Sinto muito falta de controle, de 

indicador, de gráfico, de número; isso eles não têm e eu não sei trabalhar sem isso. A 

gente acostuma na empresa, então eu sempre peço para criar os nossos controles. 

Criar gráficos, indicadores, todo esse negócio se desenvolvendo, então eu sinto 

muito essa limitação da parte de quem está gerenciando as instituições de ensino. 

 

O meio acadêmico tem que entender que ele é um negócio e que ele precisa ser 

controlado, que precisa ter metas, aprender a explodir essas metas. (DEPOENTE 1). 
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Judite explica que a principal desvantagem de se dedicar somente ao meio acadêmico 

é distanciar-se da prática: 

Porque você perde essa prática, né? Essa prática do dia a dia que você tem em 

empresas, os casos que todo dia acontece diferente para apresentar em sala de aula. 

Então, faz muita falta, principalmente para disciplinas que eu leciono que são 

extremamente práticas, você precisa desses casos. (DEPOENTE 1). 

 

Em geral, Judite acredita que a área acadêmica e a área corporativa se completam: 

Eu vejo que a parte acadêmica é totalmente complementada pela parte corporativa, 

então você não consegue dissociar. Um professor hoje que é só acadêmico, 

infelizmente não consegue contribuir adequadamente com os alunos, porque 

dependendo da disciplina que ele leciona, a experiência prática faz o link com a 

teoria. E apesar dessas empresas terem esse avanço todo, tinha hora que tinha teorias 

que eu precisava aplicar nos meus alunos e, às vezes, eu tentava fazer um laboratório 

na empresa também. Aconteciam as duas coisas. Laboratório tanto com os alunos 

quanto na empresa, então não dá para dissociar. (DEPOENTE 1). 

 

Quanto à qualidade de vida, Judite diz que a atividade acadêmica não interferiu em sua 

via-se pessoal, pois ela se dedica a esse processo com tanto amor que sua família não lhe 

cobra suas horas de dedicação: 

O que eu fazia em casa era com tanto amor, tanto prazer, que a minha família via 

que eu estava ali satisfeita, feliz. Eu passava domingo o dia inteiro corrigindo 

provas, ia até tarde da noite, mas feliz. O que adianta você trabalhar o dia inteiro e 

estar infeliz onde você trabalha? Então, essa compatibilidade que você procura 

estabelecer entre família e docência é a satisfação pessoal. E sinto que meus filhos se 

sentem honrados quando têm contato com meus alunos, quando eles vão a uma 

colação de grau, quando conhecem „fulano‟ porque eles vêem como é diferente a 

paixão que os alunos têm por mim. (DEPOENTE 1). 

 

Judite explica também que é necessário o docente saber administrar bem o seu tempo 

e separar bem seus papéis: 

Isso é muito particular porque a família, pode influenciar positiva ou negativamente 

tanto no meio empresarial quanto no acadêmico. Se você não souber discernir o 

tempo para cada coisa, cada atividade pode influenciar. (DEPOENTE 1). 
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e) Desafios e Facilidades da Transição 

Judite diz que o principal desafio que teve que enfrentar no início de sua carreira foi a 

conciliação do tempo da escola com a empresa: 

Eu tive de conciliar, ser organizada mais que tudo, porque eu tive que separar o 

horário para conseguir mexer com a parte acadêmica, sem interferir no lado 

profissional. A minha estratégia de aula é sempre ser muito prática, eu lia muito, 

muita teoria, e pensava: „mas os alunos, eles precisam do quê?‟ 

 

Quase saí, mas isso não durou nem um dia. Foi chegar à faculdade e conversar com 

o coordenador e com os alunos. E o coordenador falava: „Judite, pelo amor de Deus, 

você não pode, pensa nisso, pensa naquilo.‟ Foi aquela questão assim, de você estar 

estafada. (DEPOENTE 1). 

 

Ela conta que a estratégia que utilizou para ingressar no meio acadêmico foi somente 

responder a um anúncio e participar de um processo seletivo em que teve que ministrar uma 

aula para uma banca: 

Eu entrei por um processo seletivo porque nessa faculdade você tinha que ministrar 

a primeira aula. Então, eu lecionei e me falaram assim: „Olha, vai uma pessoa para 

assistir a sua aula. “Vai um coordenador do curso e uma pessoa de RH.‟ Eu falei: 

„Tudo bem.‟ De repente, tive quinze minutos para dar uma aula, aí, quando eu 

acabei veio um senhor para conversar comigo e eu jurava que ele era de RH, ele 

falou assim: „Eu sou o coordenador do curso, eu gostaria de saber da sua 

disponibilidade à noite.‟ Eu respondi: „Eu tenho disponibilidade.‟ Aí ele falou: 

„Então tá. Eu tenho uma disciplina para você.‟ (DEPOENTE 1). 

 

A entrevistada não optou somente pela área acadêmica, apenas porque ainda não 

consegue se sustentar financeiramente: 

Eu optaria pela área acadêmica, pela paixão, pois é muito mais gratificante. Ver a 

pessoa se transformar, ver que você contribuiu um pouquinho. E a gente aprende o 

tempo inteiro. Esse relacionamento é um relacionamento totalmente construtivo que, 

às vezes, você não percebe no meio empresarial, porque tem tanta disputa... 

 

Pelo menos na relação aluno/professor você não tem disputa. Você só tem 

crescimento. E assim, no meio acadêmico, fazendo bem o meu trabalho, o que me 

importava era o meu relacionamento com os meus alunos. Então, eu apresentando 

um resultado positivo como eu sempre apresentei, não tinha essa questão de disputa. 

(DEPOENTE 1). 
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Judite diz que o principal facilitador que percebe na atividade acadêmica é a sua 

experiência profissional do mundo corporativo: 

Olha, a facilidade que eu vejo na execução da minha atividade é pela experiência 

que eu já tive. (DEPOENTE 1). 

 

f) Recomendações/Competências Necessárias 

Judite relaciona como principais requisitos, habilidades e competências a formação 

acadêmica convencional, a experiência prática, a capacidade de relacionamento interpessoal, a 

humildade, a dedicação e o interesse pelo autodesenvolvimento:  

A titulação, não tem como você fugir disso. Você precisa ter uma titulação mais a 

experiência prática. Eu tenho passado por alguns processos seletivos de docentes e o 

que eu vejo é que tem sido cada vez mais difícil você conseguir ter um profissional à 

disposição ou profissional com tempo disponível que tenha as duas coisas, que tenha 

titulação e que tenha experiência prática. 

 

Eu vejo que também o relacionamento interpessoal. O docente tem que ter 

humildade. Ele estudou, ele tem um conhecimento, mas ele não é onipotente. E outra 

questão que eu vejo também é que ele não pode considerar aulas como aquela 

questão de: „vou dar aula, mas é um bico‟ e, infelizmente, você ouve muito isso 

ainda: „vou pegar umas aulinhas aqui porque essa matéria eu domino, então, nisso 

daqui eu vou me dar bem‟. A docência não pode ser considerada como um bico. 

Então, é o que eu digo para os professores: não considerem a docência dessa forma. 

 

Exatamente! É a questão da relevância. Ele pode até gostar do que faz e fazer um 

bico porque gosta, mas aquilo tem que ser importante, então ele tem de ter um tempo 

para os alunos, um tempo para a faculdade. 

 

Reciclagem. Você tem de fazer constante reciclagem, pessoal e das suas aulas. Não 

adianta você ter lá todas as aulas prontas e chegar novas turmas e você vai dar as 

mesmas aulas. Isso não adianta. Então, o professor tem de conseguir se reciclar. Ele 

pode ter experiência prática, pode ter a titulação, mas ele tem de saber transmitir, 

transferir os seus conhecimentos para os alunos, contagiar, empolgar os alunos. É 

muito difícil hoje você ter um professor com todas essas competências. 

(DEPOENTE 1). 

 

A principal recomendação de Judite relaciona-se ao fato da falta de visão gerencial das 

entidades de ensino, tendo em vista que as escolas estão se tornando um negócio e precisam 

profissionalizar sua gestão. 
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g) Avaliação de Desempenho 

As avaliações de Judite são positivas nos cursos de pós-graduação, e na graduação ela 

já foi homenageada, muitas vezes, como a melhor professora do curso. É muito comprometida 

como coordenadora de curso e se preocupa em atender as expectativas dos alunos e, por isso, 

consegue respeito e credibilidade junto ao corpo discente. 

A entrevistada apresentou desempenho avaliado como “muito bom” a “ótimo” em 

todos os itens analisados, tais como: conhecimento técnico, estratégias de ensino, 

cumprimento dos objetivos propostos, relacionamento com a turma, material didático, critério 

de avaliação e didática. 

 

h) Síntese 

A entrevistada iniciou sua carreira no mundo corporativo e foi se “encarreirando” até 

atingir boas posições nas empresas em que trabalhou. Como recebia feedbacks sobre sua 

habilidade de ensinar, resolveu participar de um processo seletivo para professora de 

graduação e foi contratada. Como sua experiência em sala de aula é muito positiva, cada vez 

mais se dedica à área acadêmica e se pudesse optar estaria trabalhando como professora e 

coordenadora de cursos em horário integral. Sua transição pode ser classificada como parcial, 

embora desejasse se dedicar somente à docência, mas não o faz por não conseguir se sustentar 

financeiramente apenas com essa atividade. Revela-se contraditória, porém, ao enfatizar que a 

parte acadêmica tem que ser complementada pela parte corporativa e, ao mesmo tempo, 

desejar fazer uma transição total. 
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6.2.7 Estudo de Caso 7 – Mário 

 

 

a) Descrição 

Executivo sênior na área de Tecnologia da Informação, transitando de modo não 

planejado para a docência, à qual se dedica parcialmente. 

 

b) Trajetória Profissional Pré-transição 

O entrevistado Mário (depoente 19 – Quadro 5) é graduado em Engenharia Civil e 

especializou-se na área de Tecnologia da Informação. Possui uma pós-graduação em 

Engenharia Econômica e trabalhou durante mais de 30 anos como executivo de empresas. 

Ocupou posições iniciais de operador de computador, programador e gerente funcional, até 

ser convidado para assumir a presidência de uma empresa municipal de Tecnologia da 

Informação. Ao longo desse período, teve convites para a docência, mas atuava de forma mais 

esporádica. Somente no início do ano 2000, estabeleceu uma parceria com uma universidade 

pública e elaborou alguns cursos de Gestão de Projetos com certificação PMI (Project 

Management Institute). Começou também a ministrar algumas aulas em uma universidade 

privada em Belo Horizonte, sempre na área de projetos. 

 

c) Transição e Estratégias de Carreira 

Mário explica que sua transição para a área acadêmica foi meio acidental e que não se 

planejou para ingressar na área: 
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Eu acho que ela ocorreu meio por acaso; agora eu me sinto „puxado‟, eu me sinto 

bem, e eu posso apresentar meus resultados, eu me sinto bem tendo essas 

oportunidades. 

Fui dando aula e aí tive a oportunidade de montar um curso no período que eu estava 

no Rio de Janeiro, com a universidade pública de lá. Daí, pude mostrar que eu tenho 

condição e capacidade e uma rede de relacionamento de uma área que eu gosto, ou 

da área que eu tenha preferido, que é a área de gestão de projetos. (DEPOENTE 19). 

 

Afirma que está atuando na área acadêmica desde 2005, mas que, durante o período 

que ocupou a posição de presidente de uma entidade, precisou se afastar em virtude da 

incompatibilidade de tempo e de exigências das duas atribuições: 

Houve interrupções quando eu assumi a presidência voluntária de uma empresa 

municipal: eu não dei aula. A questão básica: primeiro você desenvolve as questões 

digamos acadêmicas e paralelas sem competição de horário, pois dependendo do 

trabalho que você está realizando há uma competição de foco e não tem condição de 

fazer as duas coisas. Se você se dedica bastante ao trabalho na empresa, então você 

pode dar uma aula eventual, mas você não pode se tornar um professor regular e 

ainda ter uma profissão que te exige. (DEPOENTE 19). 

 

Mário afirma que, mesmo se assumir outras posições executivas, pretende continuar 

na área acadêmica: 

Mesmo que eu assuma outra posição executiva pretendo continuar na área 

acadêmica porque a experiência que eu tive anteriormente, achei boa. Gostei da 

experiência. Quando eu me distanciei um pouco, acho que perdi um tempo, não é? 

Até porque eu quero construir, como profissional, alternativas de trabalho e é uma 

coisa que me dá prazer e que eu posso desenvolver. Quando eu deixei Belo 

Horizonte e fui para São Paulo, talvez se eu estivesse em uma atividade acadêmica 

como eu estou hoje, talvez eu não tivesse ido. Eu saí da empresa em Belo Horizonte 

e, quinze dias depois, eu estava em São Paulo, não deu tempo nem das coisas 

acontecerem. Então, se eu tivesse uma atividade como eu tenho hoje aqui, pensaria 

duas vezes. Eu tenho coisas para fazer, eu não preciso correr atrás agora, eu podia 

ter tido calma, eu podia ter pensado com calma. (DEPOENTE 19). 

 

d) Comparação entre os Setores 

Mário faz uma comparação entre os dois setores e acredita que a área acadêmica é 

menos estressante e que algumas áreas do mundo corporativo dão apenas retorno financeiro, 

enquanto que, na academia, há sempre o aprendizado: 



144 

 

Bom, eu penso que uma das vantagens no setor acadêmico é que a atividade é menos 

estressante e que pode ser mais prazeroso lidar com o conhecimento, com o estudar, 

com o esquema de aprendizado, de experiência. Dependendo da atividade no setor 

executivo, no setor corporativo, ela não te traz retornos diferentes, a não ser 

financeiros. Não te traz retornos, do ponto de vista, às vezes, de um crescimento 

pessoal como eu acho que talvez a área acadêmica possa oferecer. (DEPOENTE 19). 

 

Ele não percebe a área acadêmica como uma carreira, no sentido que ele está 

habituado a enfrentar no mundo corporativo: 

Talvez eu não veja ainda no mundo acadêmico o que a gente está chamando aqui de 

carreira. Eu vejo o mundo acadêmico como uma possibilidade de desenvolvimento, 

uma porta aberta, mas eu não o vejo ainda como uma carreira como foram as outras 

carreiras que eu já vivi, não é? Carreiras com evolução... (DEPOENTE 19). 

 

Explica também que talvez não compreenda bem o funcionamento do mundo 

acadêmico e evidencia que a forma de fazer carreira no mundo corporativo é diferente do que 

percebe no mundo acadêmico: 

Talvez porque eu não conheça como funciona muito bem o mundo acadêmico. Eu 

não vejo um professor como uma atividade de carreira para mim. Não é o que eu 

chamo de atividade de carreira, que você evolua de um nível “A” para um nível “B”, 

alguma coisa assim. 

Professor é ser professor, não sei se eu poderia classificar diferentemente. Vejo 

evoluções do tipo, que você pode estudar. Você pode fazer um Mestrado, pode 

buscar conhecimento, mas a carreira a que eu me refiro aqui foram as experiências 

ligadas às empresas que ofereciam planos de carreira, algumas formas de retenção 

de profissional, planos de incentivo, algumas questões que eu desconheço ainda no 

setor acadêmico. (DEPOENTE 19). 

 

Mário afirma que migrar para a área acadêmica é mais adequado para ele, devido à sua 

idade, apesar de perder muitos benefícios do mundo corporativo: 

Perco muitas coisas. Mas eu acho que, no meu caso profissional mais sênior, eu não 

vou poder construir mais uma carreira horizontal, eu não vou investir em áreas em 

que eu nunca tenha trabalhado antes. Eu sou um engenheiro civil, mas eu 

dificilmente vou trabalhar como engenheiro civil em uma empresa de engenharia 

civil. É muito mais prático eu me transformar em um consultor na área de gestão de 

projetos ou em área de TI, ou ir para a área acadêmica dentro desses mesmos focos, 

não é? Porque nesses focos, eu posso continuar crescendo, adquirindo mais valor e 

alcançando um diferencial perante o mercado. O meu diferencial perante o mercado 

pode ser a minha experiência. (DEPOENTE 19). 
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Quando compara os dois setores, Mário diz que a área acadêmica é muito prazerosa 

pela questão do conhecimento e dos novos relacionamentos e que em seu caso ainda é penoso, 

devido à sua experiência como docente: 

A área acadêmica é mais prazerosa. Tem a questão do conhecimento, a questão de 

novos relacionamentos e outras oportunidades. Acho que é uma área que está 

crescendo muito, está tendo muito investimento. É a analise de um mercado que está 

crescendo, quer dizer, vale a pena até investir nesse mercado, certamente deve ter 

retorno. Na área acadêmica, eu vejo muitas vantagens, não é? Eu não vejo 

desvantagens. Eu vejo desvantagens no meu caso em particular, de ainda não ter a 

bagagem necessária para fazer as coisas de uma maneira fácil. Eu demoro muito 

para preparar aula, eu tenho dificuldade em calibrar as coisas que eu vou fazer, então 

eu tenho desvantagens pessoais por não ser uma pessoa já com um determinado 

nível de experiência, de dedicação. (DEPOENTE 19). 

 

No mundo corporativo Mário percebe como vantagens a remuneração, os bons 

trabalhos e os bons projetos, mas afirma que existem muitos conflitos e relações estressantes: 

No mundo empresarial o que você pode ter de vantagens são: bons trabalhos, bons 

projetos e boa remuneração. 

As desvantagens que eu vivi são, principalmente, ligadas às questões de estresse, 

conflitos muito grandes, questão de competitividade, deslealdade que às vezes não 

dá satisfação em trabalhar em certos processos. (DEPOENTE 19). 

 

Quanto à qualidade de vida, Mário acredita que o mundo acadêmico proporciona 

melhores condições de trabalho: 

Eu acho que a vida acadêmica, da forma que eu estou praticando hoje, não é uma 

dedicação total em termos de horário; para mim ela é muito boa, porque ela me da a 

oportunidade de estar muito mais com a minha família, por fazer mais trabalhos até 

em casa. De certo modo é ate mais confortável, é uma atividade até mais moderna de 

trabalhar, você poder ficar em casa fazendo as suas coisas, estudando e tem todas as 

facilidades de acesso à internet para qualquer coisa, então é muito bom isso. Na 

atividade corporativa você trabalha dez horas, doze horas por dia e não consegue 

nunca estar junto da sua família. (DEPOENTE 19). 
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e) Desafios e Facilidades da Transição 

Mário explica que o principal desafio que enfrentou ou que ainda enfrenta é 

transformar sua performance de professor amador em um professor profissional: 

Primeiro é o seguinte: quando você começa a dar uma aula ou outra, você faz uma 

coisa um tanto quanto amadora. Você começa a fazer aquilo que é transmitir uma 

experiência profissional. E uma coisa é participar de uma palestra ou de um 

seminário, mas outra coisa é se tornar um professor. 

Quando você começa a ter um regime de trabalho um pouco mais exigente, com 

mais compromisso, você tem que migrar do amador para o profissional. E ser 

profissional já requer mais desafios de fazer bem feito de tornar aquilo no primeiro 

plano e não no segundo. Eu acho que esse é um grande desafio: tornar-se um 

profissional da área acadêmica. (DEPOENTE 19). 

 

O entrevistado diz que o conhecimento é o principal motivador para ingressar na 

academia, mas que, em virtude de sua inexperiência como docente, enfrenta mais dificuldades 

do que facilidades, apesar do prazer de atuar nessa área: 

Eu me vejo com muita disposição para essa atividade e o que eu vejo ainda como 

dificuldade são dificuldades que eu tenho que superar da minha não formação nesse 

segmento; quero dizer, eu não sou formado para ser professor. Eu nunca fiz um 

curso de como dar aula ou de como lidar com aluno, de como preparar o material 

didático. Eu não tenho esse preparo e o que eu tenho é a prática que eu trago de 

outro mundo, que pode ser válida e pode trazer também vantagens, não é? Mas na 

verdade eu não sou um profissional de carreira nesse sentido, eu não tenho formação 

específica... (DEPOENTE 19). 

 

Mas explica que sua bagagem profissional favorece a sua inserção como docente: 

A minha vantagem em alguns pontos pode ser, além de eu ter conhecimento técnico, 

ter uma bagagem gerencial, uma bagagem de gestão, até mesmo saber como lidar 

com pessoas, como me colocar. São coisas que eu desenvolvi. 

Em geral, o aluno, uma pessoa que já tem porte e experiência, não „curte‟ muito 

ficar com muito estudo, com muita atividade técnica na cabeça, ele quer alguma 

coisa mais prática, ele quer ver alguém mais prático. (DEPOENTE 19). 
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f) Recomendações/Competências Necessárias 

Mário explica que o professor precisa ter competência para se comunicar, capacidade 

de expressão, conhecimento técnico, habilidade para lidar com a diversidade das turmas, 

postura e respeito ao aluno: 

Tem que ter a capacidade de expressão, a parte de comunicação, e, certamente, tem 

que ter o conhecimento técnico adequado, não é? E tem que ter a condição de lidar 

com turmas heterogêneas, postura e atitudes diferentes. Respeito ao aluno também é 

importante, pois é bem diferente de você estar chefiando uma área que todo mundo 

vai te obedecer porque você tem um poder hierárquico. A sala não é bem assim. A 

sala é mais o poder do saber, do conhecimento, do respeito que você adquire pela 

sua capacidade de ideias. (DEPOENTE 19). 

 

Ele não fez nenhuma recomendação, exceto para ele mesmo, que precise se aprimorar 

para se tornar um professor mais eficaz. 

 

g) Avaliação de Desempenho 

As avaliações de Mário são regulares, mas como possui larga trajetória e é presidente 

de entidades de classe relacionadas à sua área de competência, ele se mantém na academia. 

No que se refere a “estratégias de ensino” e “relacionamento com a turma”, sua 

avaliação foi classificada como “muito bom” a “ótimo”. Em “material didático”, houve 

classificação prevalente de “muito bom” a “ótimo”, com presença significativa de 

classificações como de “regular” a “fraco”. No que diz respeito à “didática” a classificação 

equilibrou-se entre “ótimo”, “muito bom”, “bom” e “regular”. Assim, no que diz respeito à 

“material didático” e “didática” não há unanimidade quanto à satisfação com o seu 

desempenho, por parte dos alunos. 
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h) Síntese 

O entrevistado iniciou sua carreira na área de tecnologia da informação alcançando até 

o posto de presidente de uma entidade do governo municipal. Ingressou no mundo acadêmico 

sem planejamento prévio e gostou da experiência inicial, que surgiu em virtude de sua 

trajetória profissional. Considera-se, ainda, em processo de adaptação ao meio acadêmico e 

pretende se capacitar e obter melhor desempenho como professor. Objetiva continuar como 

executivo de empresas ou como consultor da área de tecnologia e também se dedicar à área 

acadêmica. Sua transição pode ser classificada como parcial – docência X empresa. 

 

 

6.2.8 Estudo de Caso 8 – Maria Antônia 

 

 

a) Descrição 

Gerente da área de Recursos Humanos, realizando transição parcial para a área 

acadêmica, na área de Saúde e de Administração. 

 

b) Trajetória Profissional Pré-transição 

A entrevistada Maria Antônia (depoente 9 – Quadro 5) é graduada em Psicologia com 

Mestrado em Engenharia da Produção com ênfase em Psicologia das Organizações. Possui 

dois cursos de pós-graduação: Gestão Hospitalar e Psicologia Médica. Trabalhou em grandes 

empresas e um hospital de Belo Horizonte como Gerente de Recursos Humanos. Atualmente, 
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ministra aulas nos cursos de Administração, Enfermagem, Nutricionismo e Biologia, com 

disciplinas de Psicologia. Também ministra aulas nos cursos da área de saúde na pós-

graduação de uma faculdade privada de Belo Horizonte. 

Sempre teve inserções no meio acadêmico, por meio de palestras nas instituições que a 

convidavam, mas decidiu ingressar no meio por se sentir um pouco decepcionada com cultura 

do mundo corporativo, e entendeu que poderia contribuir de alguma forma: 

Primeiro porque eu estou cansada de gente ruim. Estou cansada de criticar que o 

pessoal não tem informação, que não tem cultura, que ainda não sabe que isso não é 

bom. Então pensei duas coisas: primeira, se eu posso criticar eu também tenho que 

ajudar, então sinto que faço parte do processo, como se eu estivesse ensinando, 

ainda mais na área da saúde que é a minha predileta. Não aceito ninguém falar mal, 

só eu posso falar da saúde, tipo assim filho meu, então eu acho que estando dentro, 

posso criticar mais eu vou ajudar, vou mudar, ao invés de só criticar e „virar as 

costas‟. (DEPOENTE 9). 

 

c) Transição e Estratégias de Carreira para a Transição 

Maria Antônia diz que sua transição para a área acadêmica foi opcional e essa decisão 

foi crescendo gradativamente: 

Foi uma opção. Uma opção que foi crescendo lentamente. A primeira vez que eu 

tive uma porta aberta foi na escola técnica federal. Aí, depois, eu percebi que eu 

tinha algumas possibilidades na pós-graduação. As palestras estavam começando a 

surgir com convites muito intensos e eu não queria só plantar a semente, pois nas 

palestras você vai e fala para 70, 80 pessoas e pronto. Eu queria um convívio maior. 

Eu queria estreitar, fazer parte do mundo que eu tanto critiquei. Então, eu comecei a 

conversar etc. Depois eu fiz uma participação com uma amiga em uma faculdade da 

área de saúde em Belo Horizonte. (DEPOENTE 9). 

 

A entrevistada diz que iniciou a docência nos cursos de enfermagem, pois adora a área 

de saúde: 

Iniciei ministrando aulas nos cursos de Enfermagem. Atualmente, também nas 

turmas de Farmácia e Nutrição e no ano passado também eu ministrei aulas nas 

Ciências Biológicas. A saúde é a minha paixão, realmente sou apaixonada. Eu amo 

CTI e bloco cirúrgico. Então, todo mundo que gosta do que a gente faz consegue 

passar isso de outra forma. (DEPOENTE 9). 
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Ela também explica que sua transição para a área acadêmica foi planejada: 

Eu tinha que ter embasamento, aí eu falei „até tanto tempo eu me permito estar na 

corporação‟ e planejei fazer o Mestrado. Meu objetivo era estar agora neste ano, 

2008, iniciando meu Doutorado. Como não foi possível, mudei para o próximo ano. 

(DEPOENTE 9). 

 

d) Comparação entre os Setores 

Maria Antônia compara os dois setores e diz que o mundo acadêmico proporciona 

mais qualidade de vida, mas que no mundo empresarial, há mais autonomia e as relações são 

mais transparentes: 

Positivo do empresarial é a autonomia, o status. A empresa investe em você, a 

remuneração é melhor. Já na academia, é a qualidade de vida. Positivo do acadêmico 

é a flexibilidade muito maior de horário e tempo. A remuneração não é garantida, eu 

percebo nos professores muitas incertezas, tipo „eu não sei quanto eu vou receber‟. 

Eu vejo muito professor que não tem nem ideia de como é essa questão, e isso não 

acontece na empresa, lá é preto no branco. (DEPOENTE 9). 

 

Além disso, Maria Antônia percebe o meio acadêmico com pouca sintonia: 

O que eu tenho percebido até então é que o mundo acadêmico tem pouca sintonia. 

Não tem grupo de estudo e o encontro dos professores é muito rápido. São 5 minutos 

pra lá, 10 para cá, e esse período é muito confuso porque todo mundo quer falar com 

todo mundo. Falta o entrosamento que a empresa te dá porque a empresa faz assim: 

„vamos fechar a porta aqui e fazer uma reunião‟. Falta um olho no olho, até mesmo 

com os pais dos alunos. (DEPOENTE 9). 

 

Quanto à qualidade de vida, Maria Antônia acredita que consegue administrar melhor 

o seu tempo entre atividade profissional e pessoal: 

Ficou a questão do desligar do trabalho. Eu não fico mais 24 horas ligada no hospital 

para saber se teve vazamento ou não teve, para saber se o oxigênio foi entregue ou 

não foi porque o meu RH era mais administrativo e operacional, que tudo sabe?! 

Então, eu tinha que saber tudo que estava acontecendo. Se alguma pessoa faltou, se 

no setor tal aconteceu isso, eu era muito envolvida. Tinha normas da diretora geral, 

mas durante um bom tempo, eu era mais assessora dela do que qualquer coisa, então, 

eu tentava estar sempre bem atuante na gerência. 

 

[...] você trabalha e vai assistir sessão da tarde e, depois, fico com meu filho que tem 

quatro meses... (DEPOENTE 9). 
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Ela explica que a atividade de docente favoreceu sua relação familiar, apesar de seu 

marido pensar que ela teria que ter muito mais tempo disponível: 

A atividade docente beneficiou minha relação familiar. Mas meu marido achou que 

iria mudar totalmente e não mudou tanto assim, porque eu fico no computador. Eu 

dou a liberdade aos alunos de me telefonarem. E ele achava que meu celular não ia 

mais tocar. Porque ele tocava de manhã, à tarde e à noite, e meu celular ainda toca e 

os e-mails triplicaram. Contudo, eu vou lá e brinco com meu filho. Volto e corrijo 

uma prova; então dá a impressão de que tem mais qualidade de vida, mas não é bem 

verdade. (DEPOENTE 9). 

 

e) Desafios e Facilidades da Transição 

Maria Antônia diz que usou as empresas que trabalhava para fazer algumas inserções 

no mundo acadêmico: 

Eu já tinha pequenas participações, o tempo todo eu estava „colada‟ em uma 

faculdade particular. O tempo todo assim, nessa parte acadêmica, porque a Gerência 

de Recursos Humanos lá sempre me permitiu um trânsito e uma autonomia grandes. 

(DEPOENTE 9). 

 

A entrevistada explica que adotou, como sua principal estratégia, a capacitação por 

meio dos estudos: 

Priorizei meus estudos. Primeiro, eu tive que realmente traçar minhas metas; então, 

eu tinha que ter um conhecimento de administração, em relação à administração do 

tempo e planejamento estratégico. Aí, eu percebi que não adianta querer sonhar. Eu 

tinha que colocar no papel as dificuldades e senti que tinha que estudar. Foi quando 

entrou a competência do planejamento estratégico e a visão da qualidade. 

(DEPOENTE 9). 

 

Maria Antônia optou pelo mundo acadêmico, pois já teve experiência como 

empresária e não se adaptou: 

“Eu fui direto para o mundo acadêmico, pois eu já tive negócio próprio. Já tive um 

restaurante, já trabalhei com meu pai em óticas e depois montei um restaurante 

grande. Então, eu „peguei na marra‟ esse outro lado empresarial. Mas esse negócio 

de ser dono só dá dor de cabeça; aí eu falei „nunca mais quero ser dona, quero ser 

funcionária‟. Daí, eu já estava bem certa de que a minha passagem seria por dois 

mundos e um deles seria o acadêmico. (DEPOENTE 9). 
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Ela, contudo, pretende permanecer nas duas áreas, tanto na acadêmica como na 

empresarial: 

As duas coisas: atuar no mundo corporativo e acadêmico. Porque senão vou cometer 

o mesmo erro, aliás, nem cometi, mas a que a minha formação me conduziu antes. 

Eu vou criticar o mundo, sem saber a distinção entre um e outro, então eu não posso, 

tenho que estar nos dois. 

 

Continuar no meio acadêmico, entrar no Doutorado e resistir à tentação do 

corporativo, porque tem hora que o corporativo tenta demais. (DEPOENTE 9). 

 

E enfatiza que o bom profissional deve permanecer com as duas atividades: 

Eu acho que um bom profissional não pode estar em um só, e se ele está, isso tem 

que ser temporário; ele não pode permanecer em uma área somente. (DEPOENTE 

9). 

 

Maria Antônia explica que a facilidade de poder administrar o seu tempo favorece as 

suas prioridades: 

Eu consigo fazer meu horário, ainda mais que eu tenho um defeito grande que é a 

insônia e esse defeito me proporciona dar atenção para o meu filho. (DEPOENTE 

9). 

 

f) Recomendações/Competências Necessárias 

Maria Antônia enfatiza que é necessário o profissional se preocupar com o aumento de 

seu nível de conhecimento para obter melhores condições de trabalho no mercado: 

Eu me preocupo muito com as pessoas quando acham que possuem uma graduação, 

uma pós-graduação e está bom. E isso está acontecendo demais, isso vai só caindo o 

nível porque a pessoa „estaciona‟ como profissional. (DEPOENTE 9). 

 

Quanto às competências, Maria Antônia relacionou como principais atributos a 

humildade, a liderança, a habilidade de trabalhar em equipe e o foco em metas e resultados: 
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Tem que estar atento. Tem que ter humildade, liderança, trabalho em equipe, focar 

em metas e resultados porque senão ele não sabe onde tem que chegar e se perde. 

(DEPOENTE 9). 

 

Evidenciou, também, que é necessário investir em educação: 

[...] eu quero fazer o Doutorado para ter um leque maior no mundo acadêmico... 

(DEPOENTE 9). 

 

g) Avaliação de Desempenho 

As avaliações de Maria Antônia são positivas e possuem boa aceitação no segmento 

de saúde, tanto pelo corpo docente como discente. Seus resultados foram classificados 

preponderantemente como “ótimo” em “conhecimento técnico”, “estratégias de ensino”, 

“relacionamento com a turma” e “material didático” e “didática”. 

 

h) Síntese 

A entrevistada iniciou sua carreira trabalhando para seu pai, depois foi 

microempresária e, posteriormente, foi contratada como Gerente de RH de empresas privadas. 

Dedicou-se durante alguns anos a essas atividades, mas decidiu buscar um vínculo 

empregatício que lhe proporcionasse mais disponibilidade de tempo e menos cobranças. Em 

virtude de sua facilidade para ministrar aulas e por ter atuado algumas vezes como palestrante 

e instrutora de cursos, decidiu fazer um Mestrado. Ingressou em algumas faculdades na área 

de Saúde e de Administração, onde permanece até o momento, ministrando aulas para as 

turmas de graduação e pós-graduação. Pretende fazer um Doutorado para aprimorar, ainda 

mais, seus conhecimentos e para se aperfeiçoar como docente. Sua transição poder ser 

classificada como parcial – docência X empresa. 
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6.2.9 Estudo de Caso 9 – Wesley 

 

 

a) Descrição 

Profissional da área de Sistemas, transitando parcialmente e de forma planejada para a 

docência, conciliando com consultoria. 

 

b) Trajetória Profissional Pré-transição 

O entrevistado Wesley (depoente 18 – Quadro 5) é graduado em Engenharia Civil com 

especialização em Sistemas e possui Mestrado em Tecnologia da Informação. Começou a 

trabalhar muito jovem como professor particular e posteriormente trabalhou em banco e como 

estagiário na área de Engenharia. Relata que teve a oportunidade de ingressar na área de 

Sistemas e, atualmente, possui vínculo empregatício com uma empresa de engenharia na área 

de Tecnologia da Informação. 

Comenta que sempre percebeu a área acadêmica de forma positiva e que desde muito 

cedo conseguiu atuar em muitas áreas, devido ao seu perfil eclético: 

Eu sempre gostei do mundo acadêmico. É difícil apresentar uma cronologia da 

minha vida profissional porque não tem. Se você olhar minha vida profissional ela é 

parecida com um tronco cheio de galhos, então eu nunca fiz uma coisa só, eu sempre 

fiz várias coisas ao mesmo tempo. Eu não tenho, por exemplo, 12 horas de trabalho 

no dia, às vezes, tenho 20, 21 horas por dia. Eu durmo muito pouco, então eu 

consigo desenvolver o que as demais pessoas não conseguem. Então, fica difícil eu 

dar uma cronologia assim da minha carreira, não tem, eu não consigo. Durante 

muito tempo, as coisas se sobrepõem e eu me sinto bem assim, eu não consigo fazer 

uma coisa só, isso me entedia. (DEPOENTE 18). 
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c) Transição e Estratégias de Carreira para Transição 

Wesley explica que planejou sua transição para a área acadêmica, pois, apesar de se 

sentir muito atraído pela atividade de ensinar, não consegue fazer algo sem planejar e decidiu 

fazer um Mestrado: 

Durante um período, eu trabalhei como diretor de informática na prefeitura de uma 

cidade da grande BH. Durante esse período, eu tive contato com uma 

superintendente que estava fazendo Doutorado em uma universidade pública de 

Minas Gerais e, de acordo com o meu perfil, ela sugeriu: „por que você não vai fazer 

um Mestrado?‟ E como eu não consigo trabalhar sem antes planejar, sem antes 

estudar e sempre tive essa característica investigadora mesmo, claro que até um 

pouco por causa da formação que eu tive no segundo grau, aí eu resolvi fazer. 

(DEPOENTE 18). 

 

Ele comenta que recebeu um convite de seu irmão que coordenava um curso de 

Matemática em uma escola de segundo grau e considerou essa experiência muito positiva para 

sua carreira. Wesley enfatiza que aceitou o convite por prazer, pois estava trabalhando em 

empresa e não foi lecionar por necessidade. Além disso, explica que consegue separar bem os 

dois papéis do mundo corporativo e acadêmico: 

Foi um convite, o meu irmão era coordenador de Matemática em um colégio de 

ensino técnico e estava precisando de um professor. Na verdade, naquela época eu 

estava trabalhando, eu não fui lecionar porque eu precisava lecionar. É diferente. Eu 

fui por prazer. O dia que eu tiver que lecionar para transformar essa atividade em 

meu „ganha-pão‟ perde a graça. Eu não consigo mais fazer isso. Então, enquanto eu 

conseguir associar bem as duas coisas, para mim estará ótimo. Aí, eu aceitei e fiquei 

dando aula para o segundo grau em um curso técnico e achei sensacional. 

(DEPOENTE 18). 
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d) Comparação entre os Setores/Qualidade de Vida 

Wesley explica que são dois mundos distintos, mas com uma grande interface entre 

ambos: 

Olha, são dois mundos totalmente distintos. No entanto, eles têm uma interface 

muito grande. Tanto um quanto o outro ainda têm dificuldades de visão. O que tem 

de positivo e negativo é que querendo ou não, por serem complementares, um é 

produto do outro, e a partir do momento que existe esse tipo de relação, existe uma 

tendência natural de estreitamento, que permitiria que ambos crescessem bem. 

(DEPOENTE 18). 

 

Como desvantagem, Wesley cita o acúmulo de burocracia na academia que dificulta o 

desenvolvimento dos projetos: 

É essa dificuldade que a gente tem para conseguir as coisas em tempo hábil. Essa, 

pra mim, é a maior dificuldade. Aquela coisa de: „fulano eu preciso disso aqui pra 

poder desenvolver uma boa aula, vou passar para fulano, que passa para o outro, que 

manda para o outro‟. Então, às vezes, um sim ou um não demora dois meses. 

(DEPOENTE 18). 

 

Ele também aponta, como ponto negativo, o sentimento de superioridade do docente 

em relação a outros profissionais: 

E o negativo do mundo acadêmico é essa coisa da empáfia que existem entre os 

acadêmicos de achar que eles se bastam, e que eles produzem e quem está lá fora vai 

usar o que eles produzirem. E eles não gostam de interagir muito, aquela coisa do 

pedestal fechado em determinado espaço, onde as pessoas, para poderem conversar, 

falar, tem que pedir permissão e marcar hora com antecedência. (DEPOENTE 18). 

 

Por outro lado, Wesley percebe o mundo corporativo como desafiador e oferecendo 

muitas perspectivas de crescimento profissional, o que o motiva: 

Sim, vejo muitos desafios no mundo empresarial. Principalmente agora com essa 

mudança toda. Não é nem tanto o dinheiro, pois não é o dinheiro que me move. Os 

desafios são as coisas que eu consigo conquistar. O dinheiro, pra mim, é 

consequência, ele não é o objetivo e nunca foi. Então, tem um mercado novo e eu 

estou querendo entrar nesse mercado. „O que eu preciso fazer?‟ „Quais são as 

estratégias que eu vou usar?‟ Isso me move. (DEPOENTE 18). 

 



157 

 

O entrevistado afirma que a qualidade de vida fica comprometida, em virtude do 

volume de trabalho que se tem fora do horário da sala de aula e isso interfere muito na vida da 

família: 

Porque exige muito da gente, enquanto profissional desse mundo. Diferentemente da 

empresa, não basta eu terminar o meu trabalho e ir para casa, sempre há um serviço 

adicional. Mesmo que eu vá apenas com alguma preocupação para poder discutir e 

bater um papo com a minha esposa. Eu sempre levo alguma coisa pra fazer em casa 

ou a maior parte das coisas. Temos que preparar aula, corrigir provas e acabo 

perdendo os finais de semana também. Então, hoje, isso é a minha maior 

dificuldade. A minha sorte é que a minha esposa também é professora. (DEPOENTE 

18). 

 

e) Desafios e Facilidades da Transição 

Wesley explica que o principal desafio que teve que enfrentar foi tentar entender a 

“cabeça do aluno”, em virtude das diferenças na formação da personalidade das pessoas: 

Acho que meu maior desafio foi entender a cabeça do aluno, do adolescente. Porque 

é muito diferente das pessoas que a gente está trabalhando dentro do ambiente 

profissional. Esse é o maior desafio. Tentar achar um ponto de equilíbrio das coisas 

que eu penso, da forma que eu penso, e transmitir aos alunos. Porque a gente tem 

muita diferença cultural, criações diferentes, então adequar isso, ajustar a isso, é 

difícil. (DEPOENTE 18). 

 

O entrevistado diz que apesar de gostar de planejar, permanece atento às 

oportunidades e deixa os fatos se desenrolarem naturalmente. Nesse sentido, considera que 

sua estratégia para ingressar no mundo acadêmico foi um tanto natural. E como sempre se 

identificou com a atividade de docência sempre teve oportunidades na área: 

Eu permito fluir, pra mim tudo flui do mesmo jeito. Eu deixo as coisas acontecerem, 

eu acho que quando a gente cria determinadas resistências pode ser que coisas boas 

aconteçam, pode ser que não. Mas se a gente deixa as coisas acontecerem da forma 

que tem que acontecer, a gente só vai adaptando e fazendo ajustes. 

 

Praticamente, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi ser professor, então, não 

teve jeito. É o que eu falo: está no sangue, é diferente de eu me transformar em um 

professor. (DEPOENTE 18). 
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Ele pretende continuar nos dois segmentos, mas optando por disciplinas que sente 

prazer em ministrar e sendo mais seletivo: 

E por fazer da docência um prazer de lecionar, então escolher umas duas ou três 

disciplinas, no máximo, que eu goste muito de dar aula, e que esteja envolvido com 

o que eu faço, para eu poder dar uma aula de qualidade. (DEPOENTE 18). 

 

E afirma que nunca pensou em abandonar o mundo corporativo: 

Eu nunca pensei nisso, eu nunca pensei em deixar o mundo empresarial. 

(DEPOENTE 18). 

 

Wesley acredita que a academia proporciona melhores condições para a pessoa 

investir em seu desenvolvimento profissional:  

É o tempo que a gente tem pra poder se qualificar. O mundo empresarial te cobra 

qualificação e você tem que se desdobrar para poder consegui-la. No mundo 

acadêmico, você consegue dispor de algum tempo ainda para isso. (DEPOENTE 

18). 

 

Ele também explica que há maior abertura no segmento acadêmico que facilita a troca 

de experiências entre os dois setores: 

De positivo é o que hoje há uma abertura muito grande, as próprias pessoas que 

estão formando são pessoas mais novas, com ideias mais novas também, que 

conseguem lidar melhor com a necessidade do mercado. (DEPOENTE 18). 

 

f) Recomendações/Competências Necessárias 

Wesley recomenda que as universidades se aproximem do meio acadêmico, pois as 

empresas já perceberam essa necessidade e esta aliança será benéfica para todos. Afirma, 

ainda, que isso precisa ser desenvolvido aqui no Brasil: 
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E as empresas estão vendo que existe a necessidade de investir no mundo 

acadêmico. Porque o crescimento todo passou por isso. É a integração da empresa 

com escolas mesmo, e isso ainda precisa ser desenvolvido aqui no Brasil. Ainda não 

está muito clara essa relação. (DEPOENTE 18). 

 

O entrevistado cita que o professor precisa ter como habilidade e competência a 

curiosidade, a paciência, o pulso firme e a atuação como um mentor para o aluno. Além disso, 

ele precisa investir em seu autodesenvolvimento: 

Tem que ser uma pessoa bem desenvolvida, curiosa, paciente e tem que ser uma 

pessoa que tem o pulso firme, em função do próprio perfil dos alunos que, na 

verdade, querem alguém que cobre e que fale o que pode e o que não pode. Que 

tenha a autoridade que eles não tiveram em casa, então, eu acho que isso está 

faltando. É saber diferenciar porque uma coisa é você ser amigo, outra coisa é você 

ser conselheiro. Eu acho que hoje a gente precisa mais de um conselheiro do que de 

um amigo. As empresas hoje estão usando o termo “mentor”. Então, tem que ser 

mais mentor do que um amigo. A coisa do professor amigo existia na minha época. 

Então, eu acredito que um professor hoje pode até ser amigo, mas depois que ele 

deixar de ser professor. E quando a gente é professor tem que estabelecer esses 

limites. É uma característica, uma competência que ele tem que ter, porque não é 

todo mundo que tem. Determinadas coisas você pode até desenvolver, mas outras 

não. (DEPOENTE 18). 

 

g) Avaliação de Desempenho 

As avaliações do professor Wesley são positivas e o aluno aprecia seu conhecimento e 

sua experiência prática; seu desempenho como professor é aprovado. 

Suas avaliações foram classificadas de “ótimo” a “muito bom” em “conhecimento técnico”, 

“relacionamento com a turma” e “didática”, preponderantemente “muito bom” em 

“estratégias de ensino” e “material didático”. 
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h) Síntese 

O entrevistado iniciou sua carreira como professor particular, quando ainda era 

estudante de segundo grau. Ingressou no mundo corporativo como funcionário de banco e 

depois migrou para a área de Tecnologia da Informação, área em que possui vínculo 

empregatício até o momento. Durante esse período, percebeu a necessidade de fazer um 

Mestrado para facilitar sua inserção no meio acadêmico, passando a atuar como professor de 

cursos de pós-graduação na área de Sistemas. Pretende fazer um Doutorado e dedicar-se cada 

vez mais às disciplinas que o leva a sentir prazer em ministrar aulas e que estão diretamente 

relacionadas com a sua área de competência. Sua intenção é, também, continuar no mundo 

corporativo, como executivo e como consultor na área de Sistemas. Sua transição pode ser 

classificada como parcial, já que continua a atuar no meio corporativo. 

 

 

6.2.10 Estudo de Caso 10 – Carlos Eduardo 

 

 

a) Descrição 

Foi gerente de Marketing de empresas nacionais de grande porte e trabalhou no 

exterior em uma grande empresa de consultoria na área de Estratégia e Inteligência 

Competitiva. 
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b) Trajetória Profissional Pré-transição 

O entrevistado Carlos Eduardo (depoente 4 – Quadro 5) é graduado em Economia por 

uma grande universidade pública mineira e possui MBA (Masters of Business Administration) 

Executivo em Marketing e Mestrado em Administração por uma grande universidade privada 

mineira. Trabalhou durante 13 anos no mundo corporativo e nos últimos dois anos optou 

somente pela carreira de consultor e professor de pós-graduação. Ministrou aulas na 

graduação durante três anos e, atualmente, prioriza os cursos lato sensu. Possui uma carteira 

de clientes de bom nível e está convicto de que não pretende ter vínculos empregatícios, 

apesar de receber propostas tentadoras. Trabalhou em empresas de ponta no estado de Minas 

Gerais e também fora do Brasil.  

Trabalhei no setor de energia, que foi o meu primeiro trabalho até antes de formar, 

depois fui para a área de construção civil do grupo LIDER, na área de planejamento 

e controle. Saí e fui para uma grande empresa  na área de logística de transportes 

ferroviários. Depois, trabalhei em outra grande instituição , na área de estruturação 

de projetos em assessoria a empresas. Depois, fui para o setor de telecomunicações, 

fiquei três anos, saí e fui para o setor financeiro. (DEPOENTE 4). 

 

Naquele momento, percebia o mundo acadêmico como distante da realidade do mundo 

empresarial: 

Percebia o mundo acadêmico distanciado da realidade das empresas e um mundo um 

pouco afastado, meio alienado, cheio de gente discutindo „conto da carochinha‟ e 

não sabendo o que estava acontecendo ali no mundo real. (DEPOENTE 4). 
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c) Transição e Estratégias de Carreira para Transição 

Carlos Eduardo explica que, em virtude do seu perfil, considerou mais estratégico 

planejar o seu papel mais como um mentor ou um consultor: 

Depois de seis anos no mercado, eu planejei e pensei uma estrutura para que eu 

começasse a atuar como sempre quis dentro das empresas, sendo um mentor, uma 

pessoa com senso crítico, com senso de contribuição. Às vezes, como executivo, não 

dá para fazer isso porque a empresa não vê com bons olhos pessoas muito críticas e 

que „dão pitaco‟ em outros assuntos que não sejam assuntos da sua diretoria. 

(DEPOENTE 4). 

 

O entrevistado explica que, como ainda tinha pouco tempo de mundo corporativo, 

planejou adquirir mais experiência em outros setores, antes de fazer sua transição para o 

mundo acadêmico e optar pela área de consultoria: 

Houve um planejamento. Quando completei seis anos trabalhando em empresas 

conclui que tinha que permanecer pelo menos mais quatro anos no mundo executivo 

e migrar de setor, para que eu pudesse ter certa bagagem e experiência coorporativa. 

Aí, eu passei por setores de energia, grandes setores de construção civil, de logística 

e, depois, setor de telecomunicações financeiro, para que eu pudesse ter mais 

bagagem para tomar a decisão de sair e também para juntar dinheiro. (DEPOENTE 

4). 

 

d) Comparação entre os Setores/Qualidade de Vida 

Carlos Eduardo explica que o desafio de permanecer conectado permanentemente ao 

conhecimento mais recente é limitado no mundo corporativo que se descuida das pesquisas 

acadêmicas: 

É o desafio de ficar conectado com o que acontece de mais novo, com as principais 

ideias, com o que se produz, com as novas possibilidades de interpretação de 

problemas velhos e problemas novos. E esse oxigênio do conhecimento na 

corporação, muitas vezes, fica limitado e a gente não consegue, não tem essa 

liberdade e, na maioria das vezes, não tem nenhum incentivo e o que é pior, às vezes 

é mal interpretado. (DEPOENTE 4). 

 



163 

 

Ele explica que existem mais recursos financeiros no mundo corporativo e quando se 

acredita que um projeto é bom para a empresa, o processo de tomada de decisão para 

viabilizar a ideia é mais ágil: 

Na academia, não tem tanto dinheiro como no setor empresarial. Nas empresas boas, 

a gente tem mais recursos para fazer projetos, para dedicar ao que a gente quer no 

que pensamos que é melhor para a empresa. E no mundo acadêmico, você precisa 

ficar o tempo todo provando que determinado projeto é bom e que vai incrementar o 

conhecimento de alguma área, e você tem que ficar provando o tempo todo e buscar 

patrocinador. Essa é a principal diferença. (DEPOENTE 4). 

 

O entrevistado sintetiza, dizendo que o professor, de modo geral, é solitário e que pode 

viver uma vida inteira dessa forma, enquanto que na empresa, há um maior senso de 

pertencimento: 

Quando você está na empresa, você tem o senso de pertencimento, de coesão muito 

maior; os projetos são mais alinhados, você tem uma orientação sobre o que esperam 

de você e como você vai contribuir. É um time mais coeso e você se sente mais 

integrado, você tem um grupo, você tem uma gente sua. E no mundo acadêmico, 

professor é muito solitário: se ele quiser viver e ganhar dinheiro solitário ele pode. 

Produz artigo e publica; e um profissional bom ganha dinheiro, dá aulas e é 

convidado sempre. E muitos fazem isso sozinhos, apesar de alguns projetos se 

complementarem. Mas professor, de modo geral, é muito só e se ele dá aula em 

vários lugares, aí que ele nem sabe mais e troca tudo. Mas, de modo geral é bom, 

pois ele tem autonomia, pode atuar como consultor, tem tempo para se dedicar a 

assuntos diferentes que na empresa ele não teria, e consegue ficar mais integrado 

consigo mesmo, com a atuação acadêmica. (DEPOENTE 4). 

 

Quanto à qualidade de vida, Carlos Eduardo diz que, durante o período de titulação, o 

mundo acadêmico exige muito do profissional e que alguns rompimentos familiares podem 

ocorrer, mas que também no mundo empresarial isso pode acontecer se o profissional não 

tiver bom senso e autocontrole: 

O mundo acadêmico nos exige muito tempo, principalmente no período de titulação, 

e aí alguns rompimentos ocorrem porque a pressão por resultados é muito grande. 

Mas isso ocorre também nas empresas; se o profissional não tiver um senso de 

autocontrole, acaba sendo „engolido‟ em qualquer circunstância. (DEPOENTE 4). 
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E acrescenta que, se o profissional trabalha no mundo corporativo e tem também a 

função de professor, poderá ter muitos conflitos, pois as organizações não estão dispostas a 

compreender as atribuições exigidas a um professor: 

Se ele for executivo existe muito conflito porque são muito poucos os gestores que 

entendem que ele tem dedicar tempo para a academia, para as aulas e para a 

produção intelectual. (DEPOENTE 4). 

 

E complementa que a família também fica prejudicada: 

Acredito que a família também fica prejudicada porque aí a pressão é grande dos 

dois lados. (DEPOENTE 4). 

 

e) Desafios e Facilidades da Transição 

Carlos Eduardo explica que seu principal desafio foi adotar uma postura de humildade 

e disciplina: 

Eu tive muitos desafios nessa mudança de rumo e de foco, mais do que inteligência 

e maturidade intelectual, porque eu sempre fui autossuficiente; no mundo 

coorporativo eu sempre li, estudei, elaborei sozinho, precisava só de refinamento e 

não de ensinamento. Mas o principal desafio foi a minha humildade e a disciplina 

porque na academia tudo que a gente faz é insuficiente e pode sempre ficar melhor. 

Então, a gente tem que ter muita disciplina, muita perseverança, muita humildade e 

caminhar, às vezes, sozinhos, sem a marca de uma grande empresa no seu 

sobrenome. E essa marca, no nosso mundo capitalista, abre muitas portas e quando 

você não a tem, é mais complicado. As pessoas não te recebem, parece que você fica 

temporariamente sem identidade coorporativa, fica solto no mundo, sozinho, largado 

e abandonado. (DEPOENTE 4). 

 

Além disso, Carlos Eduardo diz que teve que aprender a desenvolver produção 

intelectual, pois, na área acadêmica, exteriorizar o conhecimento é um valor: 

E o meu maior desafio mesmo foi minha competência ser medida por meio da 

produção intelectual. Tem uma pressão muito grande na academia para além de 

estudar e entender, de produzir artigo, de exteriorizar o conhecimento. Isso aí é uma 

pressão muito grande com a qual eu tive que aprender a conviver, mas que deu certo. 

(DEPOENTE 4). 
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Também explica que investir em atualização sistemática é imprescindível para 

fundamentar seu conhecimento: 

E sempre ficar atualizado com o que existe de melhor na sua área para fundamentar 

o seu conhecimento. (DEPOENTE 4). 

 

Como estratégia para se inserir nesse novo segmento, investiu em sua capacidade de 

comunicação e em autoconhecimento: 

Bom, aí eu tive que exercitar bastante a minha boa comunicação e investir muito em 

neurolinguística e em autoconhecimento. Também fiz quase quatro anos de terapia, 

tanto de Psicologia Analítica quanto de Psicanálise e tive que desenvolver bastante a 

humildade. 

 

Sempre tive a lucidez de que isso me demandaria muito esforço, muita paciência, 

dedicação, humildade e muito amor, enquanto projeto de vida. (DEPOENTE 4). 

 

Carlos Eduardo afirma que não pretende se dedicar exclusivamente à área acadêmica, 

pois o equilíbrio entre as duas áreas é essencial: 

Eu não consigo ficar só dedicado à academia, pois além de ir no mundo do 

conhecimento e das ideias eu tenho que dar um senso de utilidade e praticidade; e 

esse senso está no mercado. Então, ficar só na academia ou só no mercado, para 

mim, não é o que quero. O equilíbrio está no meio: 50% para um e 50% para o 

outro; esse é o meu mundo ideal. (DEPOENTE 4). 

 

Como principal facilitador, Carlos Eduardo cita sua independência e seu tempo para se 

dedicar aos estudos: 

Como facilitador, eu cito a minha independência. Sinto-me privilegiado por poder 

escolher o projeto do qual quero participar e as turmas em algumas escolas onde eu 

quero dar aula. Isso é maravilhoso! Ter tempo para me dedicar aos estudos é muito 

positivo. (DEPOENTE 4). 
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f) Recomendações/Competências Necessárias 

Carlos Eduardo cita como principais habilidades e competências do docente as 

comunicações verbal e escrita, a postura corporal, a fundamentação teórica, a segurança e a 

constante busca pelo conhecimento e pela pesquisa: 

Excelentes comunicações verbal e escrita, visual, postura corporal e fundamentação 

teórica. A segurança de um bom consultor, de um bom professor, vem do seu 

empenho, da sua comunicação, da leitura em manter o espírito de pesquisador, para 

que ele possa cumprir com a expectativa que se faz em torno dele. Aí, ele tem que 

estudar muito e tem que manter sempre uma visão do todo contextualizando, vendo 

como algumas empresas estão atuando, para poder trazer uma orientação mais 

depurada para a classe. (DEPOENTE 4). 

 

A principal observação destacada por Carlos Eduardo refere-se ao sentimento de 

pertencimento que era maior quando estava em empresas e também o aspecto salarial que é 

muito menor no mundo acadêmico. 

 

g) Avaliação de Desempenho 

As avaliações de Carlos Eduardo são positivas nos cursos de pós-graduação e ele 

sempre é elogiado, tanto em relação ao seu conhecimento teórico quanto por sua experiência 

profissional. Há ressalvas à sua postura: para alguns alunos ele é um tipo de pessoa mais 

impositiva. 

 

h) Síntese 

O entrevistado iniciou sua carreira como estagiário no mundo corporativo e depois 

participou de programas de trainee e, em virtude de sua boa performance profissional, foi 

atingindo melhores patamares e sedimentando sua experiência. Planejou seu desligamento das 
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organizações como empregado e ingressou em um mestrado para, além de prestar 

consultorias, ingressar no mundo acadêmico, como forma de receita adicional e também de 

visibilidade para o mundo corporativo. Pretende manter-se nessas duas áreas e adota como 

estratégia de crescimento um permanente processo de aprimoramento. Destaca-se por sua 

capacidade de apresentar bons resultados, apesar de ser visto como uma pessoa muito 

impositiva. 

 

 

6.3 Análise Comparativa dos Estudos de Casos 

 

 

Dentre os dez casos estudados, cinco fizeram transição total, embora com dedicação 

parcial à docência – Rosana, Hamilton, Jânio, Carlos Eduardo e Wesley –, considerando que 

também passaram a atuar em consultoria ou se direcionaram para o empreendedorismo. 

Roberta e Judite realizaram a transição total e conciliam a docência com a coordenação 

acadêmica. Edgar realizou a transição total e se dedica integralmente à área acadêmica, porém 

não assume cargos de coordenação, até o momento. Finalmente, dois fizeram a transição 

parcial – Mário e Maria Antônia – já que permanecem trabalhando em empresas (quadro 6). 

Poucos gerentes docentes transitaram de forma planejada, mas a maior parte adaptou-

se bem ao ambiente acadêmico, considerando-se bem sucedida essa transição e, de modo 

geral, o seu desempenho em sala de aula tem sido bem avaliado. Aqueles que fizeram a 

transição de modo planejado consideram, entretanto, que isso os ajudou bastante, como é o 

caso de Roberta e de Carlos Eduardo (quadro 6). 
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Quadro 6 – Comparativo de Casos no que se Refere à Transição de Carreira 
Estudo de 

caso 

Caracteriza

ção da 

transição 

Trajetória 

profissional 

pré-transição 

Motivos da 

Transição 

Tipo de 

transição e 

forma de 

inserção 

Transição e 

estratégias 

de 

transição 

Aspirações 

 

Caso 1  

Roberta, 

28 anos 

Transição 

planejada e 

total da 

gerência, em 

uma 

importante 

instituição 

bancária, 

para a 

docência, em 

escola 

técnica de 

nível 

superior. 

 

 

Bacharel e 

mestre em 

Administração. 

Trabalhou em 

banco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da rápida 

ascensão na empresa 

financeira, sentia que 

o aprendizado que  

obteve não estava  

sendo aproveitado 

devidamente. Na  

época da graduação, 

 participava de  

programas de  

Iniciação Científica  

e de monitoria.  

Recebia comentários 

dos professores  

sobre sua aptidão  

para a área de  

docência. 
 

 

Transição e  

dedicação 

totais – 

docência e  

coordenação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

momento da 

tomada de 

decisão, o 

contexto 

social atuou 

tanto como 

inibidor 

quanto 

como 

estimulante. 

Aproveitou 

sua rede de 

contatos, 

consolidada 

desde a 

graduação, 

para 

conseguir as 

indicações 

necessárias. 

Fazer 

Doutorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 2  

Rosana,  

57 anos 

Atuação em 

diversas 

áreas até 

optar pela 

docência, 

transição 

total em 

busca de 

maior 

autonomia.  

Graduada e 

pós-graduada 

em 

Microbiologia 

e mestre em 

Administração. 

Trabalhou em 

diversas 

empresas.  

Devido a 

problemas de 

autoritarismo e 

falta de autonomia 

decidiu mudar para 

a área acadêmica. 

 

 

 

 

Transição 

total e 

dedicação 

parcial – 

docência e 

consultoria. 

 

 

 

 

Por se 

considerar 

boa em dar 

treinamentos 

escrever e 

comunicar-

se, ela 

programou a 

sua 

transição. 

Aposentar, 

pesquisar e 

escrever 

artigos. 

 

 

 

 

 

 

Caso 3  

Edgar,  

44 anos 

De 

profissional 

no mercado 

varejista a 

gerente 

nacional e de 

professor na 

área de 

vendas a 

professor 

universitário, 

fazendo uma 

total 

transição 

para a 

docência. 

Graduado em 

Comunicação, 

especialista em 

Recursos 

Humanos e 

mestre em 

Administração. 

 

Começou a buscar 

respostas aos seus 

questionamentos 

coorporativos no 

mundo acadêmico. 

Motivado por seu 

desejo de ensinar, 

decidiu dedicar-se 

apenas à Academia. 

 

 

 

 

 

 

Transição e  

dedicação 

totais – 

docência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante do 

desejo 

latente de 

ensinar, 

planejou 

sua 

transição de 

forma 

responsável, 

apesar do 

preconceito. 

 

 

Continuar 

dando 

aulas. 
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Estudo de 

caso 

Caracteriza

ção da 

transição 

Trajetória 

profissional 

pré-transição 

Motivos da 

Transição 

Tipo de 

transição e 

forma de 

inserção 

Transição e 

estratégias 

de 

transição 

Aspirações 

 

Caso 4  

Hamilton, 

51 anos 

De gerente 

de RH para a 

área de 

desenvolvi-

mento de 

sistemas 

administrati-

vos, fazendo 

posterior 

transição 

para 

consultoria e 

docência.  

Graduado em 

Administração 

com 

especialização 

em Análise de 

Sistemas.  

 

 

 

 

 

 

Percebeu que os 

usuários de seus 

sistemas sentiam 

dificuldades de 

interpretação e 

sentiu a 

necessidade de 

entender sobre a 

parte pedagógica. 

Daí, foi despertado 

o interesse para 

ingressar na área 

acadêmica. 

Transição 

total e 

dedicação 

parcial - 

docência e 

consultoria  

 

 

 

 

 

Não foi 

planejada. 

Quando leu 

um anúncio 

no jornal 

para 

participar 

de um 

processo 

seletivo 

para 

professor, 

enviou seu 

currículo. 

Continuar 

dando 

aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 5 

Jânio,  

50 anos 

Gerente de 

Vendas, de 

Marketing e 

de Novos 

Negócios, 

realizando 

transição 

total para a 

docência em 

várias áreas 

de TI e para 

o seu próprio 

negócio. 

 

 

 

Graduado em 

Administração 

com Mestrado 

em Ciência da 

Computação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo fato de ter um 

Mestrado e larga 

experiência na área 

de tecnologia, 

optou pela área 

acadêmica e iniciou 

sua busca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transição 

total e 

dedicação 

parcial – 

docência e 

empreende-

dorismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de 

ter 

concluído 

seu 

Mestrado 

em 1991, 

não 

começou a 

atuar como 

docente 

naquela 

ocasião. 

Somente 

decidiu-se 

pela área 

acadêmica 

quando se 

sentiu 

exaurido 

com o 

mundo 

corporativo 

e suas 

relações. 

Terminar 

Doutorado 

e continuar 

a dar aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 6  

Judite  

39 anos 

 

Profissional 

sênior da área 

de Produção 

e Logística 

que se 

dedica, cada 

vez mais, à 

carreira 

acadêmica, 

assumindo, 

inclusive, 

cargo de 

coordenação. 

Graduada e 

mestre em 

Administração, 

além de ter três 

pós-

graduações: 

Administração 

de Produção, 

Finanças e 

Logística. 

Resolveu ingressar 

na área acadêmica 

enquanto ainda 

trabalhava em uma 

empresa americana 

de confecção de 

aparelhos 

eletroeletrônicos, 

pois estava se 

sentindo limitada e 

sem autonomia 

para criar. 

Transição 

total e  

dedicação 

parciais –  

docência e 

coordenação. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fez três 

pós-

graduações 

para ter a 

oportunida-

de de 

lecionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuar 

dando 

aulas, 

seguir no 

setor 

corporativo 

e fazer 

Doutorado. 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

Estudo de 

caso 

Caracteriza

ção da 

transição 

Trajetória 

profissional 

pré-transição 

Motivos da 

Transição 

Tipo de 

transição e 

forma de 

inserção 

Transição e 

estratégias 

de 

transição 

Aspirações 

 

Caso 7  

Mário, 

51 anos 

Executivo 

sênior na 

área de 

tecnologia 

da 

informação, 

transitando, 

de modo não 

planejado, 

para a 

docência, à 

qual, 

atualmente 

se dedica em 

tempo 

parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduado em 

Engenharia 

Civil e 

especialista 

em Tecnologia 

da 

Informação. 

Trabalhou por 

mais de 30 

anos como 

executivo em 

empresas. Em 

2000, 

estabeleceu 

uma parceria 

com uma 

universidade 

pública e 

elaborou 

alguns cursos 

de Gestão de 

Projetos com 

certificação 

PMI. 

Começou, 

também, a 

ministrar 

algumas aulas 

em uma 

universidade 

privada. 

Sua transição para 

a área acadêmica 

foi meio acidental e 

não se planejou 

tornar-se docente, 

mas afirma que, 

mesmo se assumir 

outras posições 

executivas, 

pretende continuar 

na área acadêmica 

porque considerou 

boa a experiência. 

 

 

 

 

 

 

 

Transição e  

dedicação 

parciais – 

gerência e 

docência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A transição 

para a área 

acadêmica 

não foi 

planejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuar 

dando aulas 

e seguir no 

setor 

corporativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 8 

Maria 

Antônia, 

36 anos 

Gerente da 

área de 

Recursos 

Humanos, 

realizando 

transição 

parcial para 

a área 

acadêmica, 

na área de 

Saúde e de 

Administra-

ção. 

Graduada em 

Psicologia 

com Mestrado 

em 

Engenharia de 

Produção e 

ênfase em 

Psicologia das 

Organizações. 

Sempre teve 

inserções no 

meio 

acadêmico, 

por meio de 

palestras.  

Decidiu ingressar 

no meio acadêmico 

por se sentir um 

pouco 

decepcionada com 

a cultura do mundo 

corporativo e 

entendeu que 

poderia contribuir 

de alguma forma. 

 

 

 

Transição e 

dedicação 

parciais –  

gerência e 

docência. 

 

 

 

 

 

 

 

Sua 

transição 

para a área 

acadêmica 

foi 

planejada e 

opcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazer 

Doutorado 

e continuar 

a dar aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

Estudo de 

caso 

Caracteriza

ção da 

transição 

Trajetória 

profissional 

pré-transição 

Motivos da 

Transição 

Tipo de 

transição e 

forma de 

inserção 

Transição e 

estratégias 

de 

transição 

Aspirações 

 

Caso 9  

Wesley,  

39 anos 

Profissional 

da área de 

sistemas, 

transitando 

parcialmente 

e de forma 

planejada 

para a 

docência, 

conciliando 

com 

consultoria. 

 

 

 

 

 

 

 

Graduado em 

Engenharia 

Civil com 

especialização 

em Sistemas e 

Mestrado em 

Tecnologia da 

Informação. 

Sempre 

percebeu a 

área 

acadêmica de 

forma positiva 

e, desde muito 

cedo, 

conseguiu 

atuar em 

muitas áreas, 

devido ao seu 

perfil eclético. 

Planejou sua 

transição para a 

área acadêmica, 

pois, apesar de se 

sentir muito atraído 

pela atividade de 

ensinar, aceitou o 

convite por prazer, 

pois estava 

trabalhando em 

empresa e não foi 

lecionar por 

necessidade. 
 

Transição e 

dedicação 

parciais –  

gerência, 

docência e 

corporativo e 

consultoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planejou 

sua 

transição 

para a área 

acadêmica e 

decidiu 

fazer um 

Mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuar 

dando 

aulas, 

seguir no 

setor 

corporativo 

e fazer 

Doutorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 10  

Carlos 

Eduardo 

33 anos 

 

Da gerência 

de 

Marketing 

de um 

grande 

grupo 

empresarial 

para 

docência e 

consultoria. 

 

Foi gerente de 

Marketing de 

empresas 

nacionais e 

trabalhou no 

exterior em 

uma grande 

empresa de 

consultoria na 

área de 

estratégia e 

inteligência 

competitiva. 

Em virtude do seu 

perfil, considerou 

mais estratégico 

planejar o seu papel 

mais como um 

mentor ou um 

consultor e ser 

professor seria um 

meio de atuar dessa 

forma. 

 

Transição e 

dedicação 

parciais 

gerência e 

docência. 

 

 

 

 

 

 

 

A transição 

para a área 

acadêmica 

foi 

planejada, 

tendo em 

vista que 

programou 

fazer o seu 

Mestrado 

para 

ingressar no 

segmento 

educacional. 

Continuar 

dando aulas 

e seguir no 

setor 

corporativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Somente Roberta e Carlos Eduardo fizeram a transição totalmente planejada. Os 

demais ingressaram no meio acadêmico, gradativamente, por indicação ou em virtude de 

alguma oportunidade situacional. Rosana também afirma que programou sua transição, 

entretanto, essa programação foi posterior ao encerramento do seu ciclo no mundo 

corporativo. A maioria dos pesquisados pretende continuar ministrando aulas, sendo que 

alguns, como Roberta, Judite, Maria Antônia e Wesley, pensam, inclusive, em fazer 

Doutorado. Outros já não abrem mão das atividades no meio corporativo, tais como Mário, 

Wesley e Carlos Eduardo. A maioria afirma que pretende continuar ministrando aulas e 
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trabalhando no mundo corporativo como funcionário, consultor ou mesmo empreendendo um 

negócio. Todos os depoentes apontam a importância da interface do mundo corporativo com o 

mundo acadêmico e mesmo aqueles que fizeram a transição total, como Rosana, Hamilton, 

Jânio, Carlos Eduardo e Wesley, permanecem com a mesma convicção. De modo geral, 

parece que há um consenso no que tange à importância da experiência prática para o bom 

desenvolvimento das aulas, o que, certamente, irá repercutir na avaliação de desempenho do 

professor e pode assegurar sua permanência como docente. Justamente por isso, em sua 

maioria, os novos docentes pretendem permanecer, de alguma forma, com uma inserção no 

mundo corporativo, para não perderem seu principal diferencial que é a experiência nessa área 

(Quadro 6). 

Dentre os casos estudados, a maioria relata melhoria nas condições de trabalho e 

somente Wesley considera que sua qualidade de vida ficou prejudicada. Não é que ele seja o 

único que esteja com carga horária elevada ou que tenha seus finais de semana 

comprometidos com atividades docentes, uma vez que essas são características inerentes à 

docência. Alguns, inclusive, como Judite, disseram não se incomodar por ter que corrigir 

trabalhos no final de semana. Existe, contudo, a possibilidade de esses novos docentes 

estarem idealizando a vida acadêmica, uma vez que estão em fase de transição ou a fizeram há 

relativamente pouco tempo (Quadro 7). 

Todavia, fica evidenciado que a pressão da área acadêmica parece ser bem menor do 

que a do mundo corporativo, no qual a liberdade de expressão é tolhida, em virtude de um 

ambiente intensamente competitivo em que as metas são mais importantes do que as pessoas. 
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Quadro 7 – Comparativo de Casos 
Estudo 

de caso 

Comparação entre 

os setores  

Desafios e facilidades Competências 

necessárias 

Avaliação de 

desempenho 

Caso 1  

Roberta, 

28 anos 

Considera que a 

academia possibilita 

qualidade de vida, 

competitividade, 

valorização, em 

função de titulação, 

conciliação de vida 

pessoal e trabalho. 

No início da carreira, 

teria que lecionar em 

várias instituições, 

envolvendo diversos 

deslocamentos. 

Percebia, também, 

pouca valorização do 

docente no mercado de 

trabalho. 

Adquirir 

habilidades novas 

para se comunicar 

melhor com os 

alunos, 

enriquecendo uma 

aptidão para 

oratória.  

“Avaliação 360 graus” 

(aluno-professor, 

funcionário 

administrativo-

professor, professor-

professor, superior-

professor). 

Caso 2  

Rosana, 

57 anos 

Considera que o 

setor corporativo e o 

acadêmico são 

complementares, 

destaca a competição 

entre os docentes e 

considera a área 

acadêmica mal 

remunerada.  

Aponta como desafios, 

descobrir habilidades e 

competências que 

precisa desenvolver 

para ser uma boa 

professora. Evidenciou 

falta de interesse e 

motivação do aluno 

como uma barreira para 

o professor. 

Citar experiência de 

campo como a 

habilidade que o 

professor precisa 

ter. 

Suas avaliações, em 

duas diferentes turmas 

foram medianas com 

algumas restrições ao 

seu desempenho. 

Porém, ela se 

autoavalia como uma 

boa professora. 

Caso 3  

Edgar, 

44 anos 

Destaca 

relacionamento, 

conhecimento e 

qualidade de vida 

como grandes 

vantagens do setor 

acadêmico. Como 

desvantagem, 

destaca a 

desvalorização da 

profissão de 

professor. 

Enfrentou a 

discriminação dos 

docentes que 

desenvolveram toda sua 

trajetória profissional 

na academia.  

Possuir 

conhecimento, 

tolerância, 

pontualidade, 

sinceridade, 

seriedade, o fato de 

aprender a aprender 

e flexibilidade. 

As avaliações são 

muito positivas e, 

apesar de lecionar uma 

disciplina de grande 

complexidade, sempre 

consegue atender aos 

objetivos dos alunos. É 

considerado como um 

professor muito sério, 

mas que não perde sua 

capacidade de servir ao 

aluno. 

Caso 4  
Hamilton 
51 anos 

Acha que o mundo 

acadêmico oferece 

mais oportunidades 

de estudos e 

pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

Surpreendeu-se ao 

encontrar ilhas 

corporativistas no meio 

acadêmico e as 

considerou piores do 

que as do mundo 

corporativo. 

 

 

 

 

Compreender quais 

são os papéis dos 

docentes e que os 

mesmos não devem 

assumir posições 

gerenciais; possuir 

domínio da 

pesquisa e das 

tecnologias; estar 

sempre atualizado; 

ser articulador; e 

saber gerenciar o 

ensino. 

Apresentou 

desempenho “ótimo” 

nos quesitos 

“conhecimento 

técnico”, “estratégias 

de ensino”, 

“relacionamento com a 

turma” e “didática”.  
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Estudo 

de caso 

Comparação entre 

os setores  

Desafios e facilidades Competências 

necessárias 

Avaliação de 

desempenho 

Caso 5  

Jânio,  

50 anos 

Acredita que a área 

acadêmica valoriza 

mais o conhecimento 

de um profissional 

do que o mundo 

empresarial. 

Considera a 

remuneração como a 

principal limitação 

da área acadêmica. 

Não enfrentou desafios 

para ingressar na área 

acadêmica. 

 

 

 

 

 

Gostar de gente, ter 

bom 

relacionamento 

interpessoal, boa 

comunicação, boa 

visão das dinâmicas 

dos grupos e um 

pouco de ideologia 

para se ter uma 

visão sobre o papel 

do professor. 

O entrevistado 

apresentou 

desempenho “ótimo” 

em relação a 

“conhecimento 

técnico” e 

“relacionamento com a 

turma”. 

 

Caso 6 

Judite 

39 anos 

Acredita que o 

mundo acadêmico 

proporciona muitas 

oportunidades de 

inovação, mas 

também burocratiza 

e limita a iniciativa 

do professor. 

 

 

Conciliação do tempo 

da escola com a 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Possuir habilidades e 

competências na 

formação acadêmica 

convencional, 

experiência prática, 

capacidade de 

relacionamento 

interpessoal, 

humildade, 

dedicação e interesse 

pelo 

autodesenvolvimento

. 

São positivas nos 

cursos de pós-

graduação e na 

graduação. Já foi 

homenageada muitas 

vezes como a melhor 

professora do curso.  

 

Caso 7  

Mário, 

51 anos 

Acredita que a área 

acadêmica é menos 

estressante que 

algumas áreas do 

mundo corporativo, 

que têm retorno 

apenas financeiro, 

enquanto que na 

Academia há o 

aprendizado. 

Necessidade de 

transformar sua 

performance de 

professor amador em 

professor profissional. 

 

 

 

Ter competência 

para se comunicar, 

capacidade de 

expressão, 

conhecimento 

técnico, habilidade 

para lidar com a 

diversidade das 

turmas, postura e 

respeito ao aluno. 

No que se refere a 

“estratégias de ensino” 

e “relacionamento com 

a turma”, sua avaliação 

foi classificada de 

“muito bom” a 

“ótimo”.  

 

Caso 8  

Maria 

Antônia, 

36 anos 

Compara os dois 

setores e diz que o 

mundo acadêmico 

proporciona mais 

qualidade de vida, 

mas que no mundo 

empresarial há mais 

autonomia e as 

relações são mais 

transparentes. 

Capacidade de 

administrar o seu tempo 

favorece as suas 

prioridades. 

 

 

 

 

 

 

Ter humildade, a 

liderança, 

habilidade de 

trabalhar em equipe 

e foco em metas e 

resultados. 

 

Seus resultados foram 

classificados 

predominantemente 

como “ótimo” em 

“conhecimento técnico”, 

“estratégias de ensino”, 

“relacionamento com a 

turma” e “material 

didático” e “didática”. 
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Estudo 

de caso 

Comparação entre 

os setores  

Desafios e facilidades Competências 

necessárias 

Avaliação de 

desempenho 

Caso 9  

Wesley, 

39 anos 

Cita o acúmulo de 

burocracia na 

academia que 

dificulta o 

desenvolvimento dos 

projetos. Percebe o 

mundo corporativo 

como desafiador e 

que oferece muitas 

perspectivas de 

crescimento 

profissional; isso o 

motiva. 

 

Compreensão da 

“cabeça do aluno”, em 

virtude das diferenças 

na formação da 

personalidade das 

pessoas. 

 

 

 

 

 

Possuir habilidade e 

competência, 

curiosidade, 

paciência, pulso 

firme e saber atuar 

como um mentor 

para o aluno, além 

de precisar investir 

no 

autodesenvolviment

o. 

 

 

Suas avaliações foram 

classificadas de 

“ótimo” a “muito bom” 

em “conhecimento 

técnico”, 

“relacionamento com a 

turma” e “didática”; 
predominantemente 

“muito bom” em 

“estratégias de ensino” 

e “material didático”.  

Caso 10  

Carlos 

Eduardo, 

33 anos 

Destaca a relevância 

que a área acadêmica 

presta ao 

conhecimento, mas 

explica que existem 

mais recursos 

financeiros no 

mundo corporativo e 

o processo de 

tomada de decisão é 

mais ágil. 

Afirma que na 

empresa há um 

maior senso de 

pertencimento e que 

o professor é 

solitário. 

Seu principal desafio 

foi adotar uma postura 

de humildade e 

disciplina. Teve que 

aprender a desenvolver 

produção intelectual, 

pois, na área acadêmica, 

exteriorizar o 

conhecimento é um 

valor. Como principal 

facilitador cita sua 

independência e tempo 

para dedicar-se aos 

estudos. 

Ter comunicação 

verbal e escrita, 

postura corporal, 

fundamentação 

teórica, segurança e 

constante busca 

pelo conhecimento 

e pela pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

Suas avaliações são 

positivas e sempre é 

elogiado tanto em 

relação ao seu 

conhecimento teórico 

quanto por sua 

experiência 

profissional. Podem 

ocorrer ressalvas à sua 

postura; para alguns 

alunos, é considerado 

uma pessoa mais 

impositiva. 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Com base nas categorias de análise contempladas nos roteiros de entrevista e de grupo 

de foco considerados mais relevantes e representativos, destacamos que o principal motivo 

para a transição está diretamente relacionado à insatisfação com o mundo corporativo, no que 

tange às excessivas pressão e cobrança. Os profissionais percebem o mundo acadêmico menos 

competitivo, apesar de alguns entrevistados citarem que também há certa competição 

“predatória” entre os professores. Todavia, a pressão parece ser bem menor do que nas 

empresas. Além disso, há uma expectativa de que a qualidade de vida na área acadêmica seja 

muito maior, pois o docente pode organizar melhor o seu tempo e distribuir suas atividades 

conforme seus interesses, podendo dedicar-se mais à família. Também foi evidenciada a 
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liberdade de atuação que o professor possui quando está em sala de aula e isso estimula sua 

realização profissional, tendo em vista que ao professor é concedido o direito de desenvolver 

sua disciplina com autonomia e criatividade, mesmo tendo que cumprir com todos os 

procedimentos acadêmicos. Quanto à forma ou estratégia de inserção na academia, foi bem 

evidenciada a importância das relações para se ingressar no meio, considerando que o network 

é, hoje, a principal fonte de recrutamento de profissionais, até mesmo na academia. Foi 

abordado, também, que o bom desempenho do professor torna-se sua maior fonte de 

indicação, pois, a partir de seus resultados, ele consegue assegurar sua permanência nas 

entidades de ensino. 

No que se refere aos desafios da transição, o mais destacado foi a baixa remuneração. 

Parece que há um consenso de que no mundo corporativo os salários são bem mais agressivos 

e, nesse sentido, o profissional é mais valorizado. Foi evidenciado que a profissão de 

professor não é reconhecida como deveria, apesar de que ter esse título é um grande prestígio. 

Também foram abordadas as dificuldades de aceitação dos veteranos docentes das instituições 

de ensino ao receberem professores gerentes. Parece que, em um primeiro momento, há certo 

preconceito com relação aos profissionais que estão optando por essa transição e são oriundos 

do mundo corporativo. Contudo, após a apreciação do desempenho desses novos titulares, o 

preconceito reduz, à medida que o tempo passa. (Quadro 7). 

Quanto às principais competências requeridas destacam-se: “comunicação”, 

“relacionamento interpessoal”, “conhecimento” (ter domínio do assunto), “experiência 

prática” e “didática”. Quanto ao último item, houve uma queixa acentuada da falta de preparo 

que os novos docentes enfrentam ao ingressar no mundo acadêmico, no que tange à sua 

metodologia de ensino. (Quadro 7). 
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Ao que tudo indica, os cursos de Mestrado não enfatizam as disciplinas relacionadas à 

metodologia de ensino superior e muitos concluem o curso sem o menor preparo para 

ministrar aulas, pois são oriundos das mais diversas áreas e os Mestrados, inclusive os de 

Administração, não os capacitam nesse sentido. Foi muito evidenciada a competência do 

conhecimento prático, pois, para a maioria dos entrevistados, seu principal diferencial é sua 

experiência real sobre as teorias das aulas que ministram, tornando sua atuação muito mais 

significativa para os discentes. Este atributo foi fortemente evidenciado por quase a totalidade 

dos entrevistados, demonstrando que essa competência deverá ser, cada vez mais, valorizada 

na contratação de docentes. (Quadro 7). 

Quanto à comparação entre os setores, o corporativo e o acadêmico, falou-se muito 

sobre a expansão das instituições de ensino no Brasil, em virtude do incentivo às entidades 

privadas que ingressaram no segmento de educação como uma oportunidade de negócio, o 

que propiciou inúmeras possibilidades de emprego. (Quadro 7). 

Nesse sentido, os profissionais percebem a academia como uma área aquecida no 

mercado de trabalho, fato este que vem atraindo um número cada vez mais acentuado de 

profissionais do segmento corporativo. Além disso, foi muito evidenciada a pressão que se 

vive nos dias atuais nas empresas em geral, e, apesar dos problemas inerentes à atividade de 

ensino e no meio educacional, o exercício da profissão de professor ainda é mais tranquilo e 

prazeroso, na visão da maioria dos entrevistados. (Quadro 7). 

De modo geral, os professores foram bem avaliados, principalmente no que se refere 

ao conhecimento técnico. Alguns têm sido homenageados pelos alunos e assumido 

importantes cargos de coordenação acadêmica. 
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7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

No caso da presente pesquisa, foi utilizado o estudo de Simendinger et al (2000) como 

uma referência para a discussão dos resultados. De acordo com esses autores, as transições na 

carreira do mundo corporativo para a academia envolvem mais do que uma mudança na 

tarefa; elas envolvem mudanças de cultura organizacional, mesmo considerando que as 

escolas estão adotando modelos de gestão semelhantes aos do mundo corporativo. Para eles, 

existem claras diferenças de valores entre acadêmicos e gerentes de negócios. 

 

 

7.1 Categorias para a Transição 

 

 

No estudo realizado por Simendinger et al (2000), são identificadas três categorias 

para a transição: 

a) três estágios de sucesso; 

b) principais obstáculos encontrados na transição da gerência para a docência; 

c) principais estratégias para melhorar a eficácia na docência. 
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A primeira categoria, intitulada três estágios de sucesso, foi pautada em Brislin (1982) 

que identificou três estágios de sucesso que devem ser atingidos ao se fazer a transição de 

uma cultura para a outra: “sucesso da tarefa”; “sucesso na interação social”; “entendimento ou 

consciência da cultura”. 

Simendinger et al (2000) operacionalizaram estes três fatores de sucesso de Brislin 

(1982) para a transição da gerência para a docência e eles foram adotados como parâmetro 

para reflexão dos resultados desta pesquisa. 

 

Sucesso da tarefa - Os novos docentes atingem ou excedem os padrões de ensino da 

academia? 

De acordo com os resultados da presente pesquisa, os novos acadêmicos, apesar de 

não necessariamente terem tido um treinamento específico no que se refere a técnicas de 

ensino, ou de didática de ensino superior, atendem aos padrões de ensino das escolas de 

Administração. Houve queixas quanto à falta de preparo didático, mas como são profissionais 

experientes do mundo corporativo e muitos deles até atuavam como instrutores em salas de 

treinamento, essa restrição foi atenuada. A grande maioria sente-se realizada com a nova 

profissão e, por meio de suas avaliações, pode-se comprovar sua eficácia enquanto docente. 
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Sucesso nas interações sociais – Os novos membros do corpo docente estarão aptos para 

interagir com sucesso com os seus pares, administradores, superiores e estudantes? 

De modo geral, sim. A própria experiência empresarial contribui para que eles tenham 

uma maior facilidade para interagir com as pessoas. No que se refere às estratégias de 

inserção na área docente, os professores gerentes utilizaram suas redes de relacionamentos, 

devido ao fato de que essa é a forma mais comum de se recrutar docentes nas escolas, 

evidenciando a importância do “capital social” nesse tipo de transição. 

 

Entendimento ou consciência cultural – Os novos acadêmicos vão reconhecer as 

diferenças culturais entre indústria e a academia e serão bem sucedidos ao ajustarem 

seus paradigmas culturais? 

Na análise das entrevistas, detecta-se que os gerentes docentes demonstram 

capacidade de analisar as diferenças entre o mundo acadêmico e o empresarial e tentam fazer 

um ajuste entre esses diferentes paradigmas culturais. O fato de a cultura do mundo 

acadêmico ser percebida como mais democrática e menos estressante, constitui um facilitador 

nesse aspecto, apesar de haver certa idealização no início da transição e, muito 

provavelmente, esse novo docente irá se deparar (alguns, já estão se deparando) com 

autoritarismo e disputas de poder no ambiente acadêmico, além de ter que se acostumar com a 

maior morosidade dos processos e com a escassez de apoio e de recursos para a realização de 

suas atividades. 

 

 



181 

 

7.2 Obstáculos Enfrentados na Transição para a Carreira Acadêmica 

 

 

Os gerentes docentes procuram adaptar sua linguagem ao novo contexto em que estão 

se inserindo, entendendo que os discursos são diferentes. Eles detectam algumas resistências 

por parte daqueles que são mais antigos e com perfil mais acadêmico – denominados por eles 

como “puramente acadêmicos” ou “cheios de empáfia” e que ficam “em um pedestal” e que 

“acham que se bastam com as suas produções científicas” – e que consideram o gerente 

docente sem preparo e pragmático. Resistências essas que tiveram que ser “quebradas” com o 

uso de suas habilidades interpessoais e com a argumentação acerca da necessidade de ilustrar 

as aulas a sua experiência, com exemplos práticos. 

Quanto aos obstáculos relacionados por Simendinger et al (2000), destacam-se: a 

perda de poder, a necessidade de desenvolver novas habilidades e o confronto com uma nova 

cultura, aspectos esses que já foram analisados neste trabalho. 

A questão da perda do poder foi enfatizada por uma entrevistada, Paloma, ex-gerente 

de Recursos Humanos de uma grande revendedora de veículos. Ela se referiu ao tamanho e ao 

conforto da sala que tinha na empresa como muito superiores ao da sala que lhe foi destinada 

na faculdade, na qual atua como docente e coordenadora, mesmo tendo bastante prestígio ali. 

Na maioria dos casos, o docente tem apenas um escaninho nas escolas em que leciona e, 

apenas os que assumem cargos de coordenação, passam a ter ou a dividir uma sala com outros 

coordenadores. 

Os docentes gerentes, contudo, reclamam mais de perdas salariais do que da perda de 

poder, mas, ainda assim, consideram que estão fazendo um investimento que lhes dará um 

bom retorno futuramente, além do ganho em termos de menor pressão no trabalho. Eles 
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demonstraram também compreender que a sala de aula não é como gerenciar uma área da 

empresa, na qual as pessoas vão obedecer, por haver o poder hierárquico. Para eles, a sala é 

mais o poder do saber, do conhecimento e do respeito que se adquire pela capacidade de 

ideias. 

 

 

7.3 Estratégias para Melhorar a Eficácia na Docência 

 

 

Quanto às estratégias adotadas para melhorar a eficácia na docência, Simendinger et al 

(2000) identificam uma série de estratégias para melhorar a eficácia em sala de aula, tais 

como: 

 utilizar docentes bem sucedidos como referência e tentar parcerias; 

 compreender as metas da instituição de ensino e definir prioridades; 

 comunicar as expectativas aos estudantes e definir regras básicas em sala de aula; 

 adaptar o curso ao ambiente de negócios, fundamentando a escolha dos 

conteúdos; 

 reconhecer as diferenças entre lidar com alunos de administração e gerenciar 

subordinados nas empresas; 

 trazer energia para a sala de aula; 

 estabelecer estratégias para melhorar a interação social; 

 aumentar o feedback formal; 

 estabelecer relações de suporte e estratégias para melhorar o alinhamento com a 

cultura e a satisfação com a carreira; 
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 criar oportunidades para se inserir; 

 trocar as lentes para melhor compreender o ambiente acadêmico. 

 

Dentre todas essas estratégias, destaca-se, na presente pesquisa, a adaptação do curso 

ao ambiente de negócios, fundamentando a escolha de conteúdos, além do esforço em 

dinamizar a sala de aula, por meio do uso de casos de ensino, relatos de experiências, 

dinâmicas de grupo, entre outros. Foi evidenciada, também, a importância de reconhecer a 

diferença na relação existente entre subordinados e alunos. Outro ponto muito destacado é a 

relevância de se trazer muita energia para a sala de aula, por meio de aulas práticas e 

vivências que exemplifiquem a dinâmica do mundo corporativo. A adoção de estratégias para 

melhoria do relacionamento interpessoal no intuito de estimular a interação social também é 

outra situação citada, além da extrema importância de um feedback formal para os docentes 

em geral, procedimento utilizado com frequência no mundo corporativo. Outra característica 

destacada pelos entrevistados foi a importância de estabelecer-se estratégias de alinhamento 

com o negócio educação, principalmente mantendo seus conhecimentos atualizados, por meio 

da formação acadêmica convencional, criando, cada vez mais, oportunidades de inserção no 

segmento. Há, também, diversos indicadores do interesse dos depoentes em entender o mundo 

acadêmico, no sentido de compreender mais e mais o ambiente acadêmico. O fato de os 

resultados desta pesquisa sinalizarem uma bem-sucedida transição da gerência para a 

docência, de modo geral, sugere que essas estratégias deveriam ser reforçadas. As estratégias 

que são pouco ou não utilizadas, tais como ter professores bem-sucedidos como referência e 

com eles tentar parcerias, deveriam ser incorporadas por esses novos docentes, a fim de 

melhorar a sua eficácia em sala de aula, com a devida adequação à realidade e à cultura do 

ambiente acadêmico em que atuam. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 

Observa-se que a decisão de transitar para a carreira acadêmica foi motivada, 

principalmente, por questões profissionais, mas também pela busca de uma maior qualidade 

de vida. Muitos dos profissionais pesquisados, apesar de apresentarem uma larga experiência, 

estavam insatisfeitos com o excesso de pressão no mundo corporativo. 

O gerente docente destaca como vantagens do mundo corporativo aspectos como 

maior disponibilidade de recursos financeiros e possibilidade de realização, por meio da 

atuação em projetos; e, como desvantagens, a constante cobrança no que se refere a alcançar 

metas e obter resultados e a consequente falta de tempo para ler e buscar novas ideias. 

Esses fatores, aliados à necessidade de expandir os conhecimentos, de repassar a 

experiência adquirida para os alunos e o desejo de melhorar a qualidade de vida (menos 

pressão, mais tempo para si mesmo ou para a família) foram os mais enfatizados como 

influenciadores da transição de carreira. 

Os entrevistados fazem referência a permanentes disputas no meio empresarial e a 

influências políticas que os impedem de expressar seu verdadeiro potencial. E, de acordo com 

a percepção desses profissionais, a intensidade com que esse tipo de problema se apresenta no 

mundo acadêmico é menos acentuada. Ainda que esses profissionais desconheçam a realidade 

do mundo acadêmico, devido ao fato de que estão se inserindo nesse novo contexto, sua 

percepção inicial é de que o ambiente corporativo é mais agressivo, com relação às pressões 

de mercado, contribuindo com o aumento do estresse emocional e prejudicando a qualidade 

de vida. Fazendo uma análise mais abrangente, um conjunto de fatores, tais como a redução 
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de empregos nas empresas, a instabilidade do mercado, as fortes pressões no trabalho e as 

influências políticas, provocam desgaste e estresse, o que, associado a uma concomitante 

ampliação de oportunidades para a docência, faz com que profissionais gerentes se 

direcionem para a academia. Esse fenômeno tem sido mais acentuado na área de 

Administração, cujos cursos estão entre os mais demandados em nosso país e por contemplar, 

também, disciplinas que constam da grade curricular de diversos cursos de outras áreas já que, 

nos tempos atuais, a formação gerencial tornou-se vital para a sobrevivência dos negócios em 

qualquer segmento empresarial. 

Além desse aspecto positivo no que se refere ao mercado de trabalho, a docência de 

nível superior ainda evoca expectativas de melhor qualidade de vida no trabalho e menor 

pressão, além de status e possibilidade de ampliação de conhecimentos, desenvolvimento 

contínuo, reconhecimento e repasse de experiências profissionais. 

No que se refere à maior segurança ou estabilidade, o gerente docente percebe a sua 

relatividade, pois uma fase de aumento no número de matrículas pode ser sucedida por outra 

de drástica diminuição da demanda pelos cursos de sua faculdade e, consequentemente, de 

suas disciplinas; a faculdade em que trabalha pode enfrentar dificuldades financeiras e ter que 

demitir professores. Como disse uma das pesquisadas, nas faculdades particulares, a cada seis 

meses, o professor não sabe se vai ter ou não trabalho e, caso o tenha, não sabe quantas horas 

aula irá ministrar. Essa precarização das relações de trabalho faz com que se incorpore à 

carreira docente as crescentes insegurança e instabilidade características dos contextos de 

carreira contemporâneos. 

O gerente em transição para a docência, porém, ainda não tem como avaliar algumas 

dificuldades que enfrentará, assim como não tem consciência de que pode estar idealizando a 

nova carreira, acreditando, por exemplo, como já dito, que nela não encontrará tantas disputas 
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de poder ou pressões tão acentuadas como no setor corporativo. A percepção de melhoria na 

qualidade de vida no trabalho pode ser temporária e pode se alterar na medida em que o 

docente tiver que trabalhar nos finais de semana para corrigir provas e trabalhos ou ser 

escalado para lecionar disciplinas em horários incompatíveis ou conflitantes, não somente 

com os compromissos da vida pessoal e familiar, mas também com os de sua carreira no 

mundo corporativo, no caso de transição parcial. Se a esse docente gerente são atribuídas 

disciplinas com conteúdos que fogem à sua área de conhecimento ou experiência, enfim, à sua 

competência, essa decepção poderá ser ainda mais acentuada. 

Contudo, justamente por ainda estarem em transição e nem todos terem vivenciado 

problemas dessa natureza, os pesquisados revelaram-se, ainda, bastante satisfeitos com a 

transição, chegando a usar expressões do tipo “a minha vida mudou da água para o vinho” e 

“a empresa é o inferno e a docência é o céu”. 

Dentre as formas utilizadas para inserção na carreira acadêmica, que raramente ocorre 

de modo planejado, a rede de relacionamentos, ou seja, o “capital social” revelou-se da maior 

importância, assim como o “capital informacional/cultural”, no que se refere à experiência 

gerencial. Ficou bastante evidente na pesquisa, o caráter amador dos recrutamentos que são 

realizados pelas faculdades, que o fazem “em cima da hora”, não exigindo um preparo, no que 

se refere a questões didáticas ou pedagógicas, assim como não fornecem qualquer suporte aos 

docentes recém-contratados, levando-os a resolverem tudo por sua conta ou a se “virarem nos 

trinta”. 

Nesse tipo de transição, configuram-se três estratégias de carreiras, típicas da carreira 

docente que sempre teve características de multidirecionalidade e de autodirecionamento, 

levando Baruch (2004) a considerá-la como um protótipo da moderna carreira: a) lecionar em 

mais de uma faculdade, para não ficar totalmente desempregado, caso seja demitido em 
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uma delas (equivalente a “não colocar todos os ovos na mesma cesta”); b) conjugar a 

atividade docente com o trabalho no mundo corporativo; c) conjugar a atividade 

docente com a consultoria ou seu próprio negócio, com mais autonomia e flexibilidade. 

A primeira alternativa, lecionar em mais de uma faculdade, pode, eventualmente, ser 

prejudicada devido ao interesse de algumas escolas em aumentar a carga horária de seus 

docentes para reduzir custos e, também, em decorrência de exigências do MEC, no que se 

refere ao aumento do número de docentes na graduação, em regime de 40 horas. 

A conjugação da docência com a atividade no mundo corporativo, embora seja 

considerada a melhor alternativa pelos pesquisados, esbarra nas dificuldades de 

operacionalização, já que, em sua maioria, as pessoas estão tendo uma carga de trabalho de 

dez a doze horas por dia, abrangendo, então, uma parte do horário da noite, além de envolver 

viagens de negócios, o que pode entrar em conflito com a atividade docente, devido à 

regularidade dos dias e horários das aulas. 

Todavia, uma opção bastante praticada é a docência para cursos lato sensu, que 

ocorrem, frequentemente, durante os finais de semana, possibilitando a oportunidade de o 

gerente docente diversificar sua fonte de remuneração. É certo que este tipo de trabalho 

prejudica o lazer desses profissionais, por trabalharem, convencionalmente, em seus dias de 

descanso. No entanto, alguns gerentes docentes desenvolveram mecanismos para atenuar esse 

impacto, por meio de compensações que preservem o seu desfrute junto à família, como um 

depoente que comentou ter condições de levar o filho ao futebol na segunda-feira à tarde, 

revelando que essa possibilidade era muito gratificante. 

Finalmente, a opção de ter seu próprio negócio depende de outros fatores, como 

“capital inclinação” e aptidão para o empreendedorismo e, além disso, foi apontada por 

poucos pesquisados. 
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A consultoria configura-se, também, como uma possível alternativa de trabalho, dada 

às maiores autonomia e flexibilidade de horários, passando a ser uma recomendação até para 

aqueles que consideram que, do ponto de vista financeiro, seria possível se manter somente 

com as aulas. Isso porque, nesse último caso, faltaria a eles o contato continuado com as 

empresas, tão enfatizado nas entrevistas. Toda duplicidade profissional, porém, envolve 

conflitos e pode se configurar como um problema, dependendo das circunstâncias, de maneira 

que caberá a cada gerente docente avaliar qual das estratégias e combinações possíveis é a 

mais adequada para seu perfil em um dado momento de sua nova carreira. É recomendável, 

também, que os gerentes docentes obtenham maior entendimento desse novo cenário de 

diversidade, no sentido de desenvolver habilidades para lidar com essas dicotomias. 

Muitos professores ressaltaram a importância da formação teórico-metodológica, 

como um importante diferencial na carreira docente e enfatizaram os atributos pessoais, como 

preparo, capacidade de repassar experiências profissionais, entusiasmo pela docência e uso de 

técnicas para dinamizar as aulas. De modo geral, o mundo acadêmico é percebido pelo 

gerente docente como uma interessante opção de carreira, com significativas oportunidades e 

com a qual ele tem condições de contribuir de modo significativo. Apesar disso, a inserção 

deste profissional no corpo docente das instituições de ensino não ocorre sem problemas, já 

que ele enfrenta dificuldades para se alinhar a esse novo contexto, dada a sua inexperiência 

com questões acadêmicas. Isso tem ocasionado, inclusive, que disciplinas relacionadas à 

didática ou à metodologia do ensino superior estejam sendo, gradativamente, incorporadas às 

grades ofertadas nos cursos de Mestrado em Administração. 

Para os gerentes em processo de transição de carreira para a docência, a didática, 

portanto, constitui uma importante ferramenta, já que sua utilização em sala de aula minimiza, 

consideravelmente, o estresse causado nesse processo e no manejo com os alunos. Daí, a 
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necessidade de um maior suporte pelas faculdades, principalmente nos casos em que o 

docente ainda não fez um curso de Mestrado. 

Tanto a didática quanto a visão sistêmica do ensino e da aprendizagem podem ser 

adquiridas por meio de vasta experiência na sala de aula das faculdades, mas a atividade 

empresarial também pode propiciar esse tipo de experiência, tendo em vista que envolve, 

ainda que não necessariamente, a atuação do gerente como instrutor em programas de 

treinamento ou em universidades corporativas. Para o gerente que tem esse tipo de 

experiência prévia, a transição de carreira torna-se menos traumática e mais fácil. 

Como facilitador da transição, foi bastante enfatizada pelos entrevistados a 

credibilidade que a experiência profissional lhes assegura. A maioria tem, inclusive, a 

intenção de permanecer no meio corporativo, com o intuito de renovar seus conhecimentos 

em sua área de competência e interligar as áreas, ainda que seja sob a forma de prestação de 

serviços ou consultoria. Percebe-se que a experiência gerencial e profissional configura-se 

como um “capital simbólico”, além de um “capital informacional/cultural”. O simples fato de 

ser oriundo do mundo corporativo confere, ao novo docente, status e poder de convencimento 

perante os alunos, visto ser indicador de que ele, provavelmente, possui um tipo de 

experiência que poderá contribuir diretamente para a inserção do estudante no mercado de 

trabalho. A experiência profissional, entretanto, é bem mais rica quando decorre da atividade 

em diversos tipos de empresas, de acordo com as entrevistas. No início de sua vida 

profissional, o indivíduo vivencia e compreende o funcionamento da estrutura organizacional 

de uma determinada empresa e suas especificidades, seja ela de pequeno, médio ou grande 

porte, o que lhe permite observar, na prática, aquilo que na teoria é explanado. Em um 

segundo momento, a experiência de transitar por diversas organizações possibilita conhecer o 

dinamismo de funcionamento das mesmas, tornando-se menos relevante o conhecimento para 
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se realizar determinada tarefa. É essa experiência que ele considera importante repassar para 

os seus alunos, reforçando ainda mais a vantagem de conjugar a docência com a consultoria. 

Uma vez que o gerente começa a atuar em faculdades e universidades, o processo 

ganha outra dimensão. Torna-se necessário compartilhar informações e melhor trabalhar a 

comunicação entre os três importantes vetores que compõem o ensino nas faculdades – corpo 

discente, corpo docente e coordenação – que precisam estar articulados entre si, numa função 

necessariamente equilibrada, já que um não tem razão de ser sem o outro. Se o gerente 

docente entende o link existente entre as estruturas componentes dessas instituições, fica mais 

fácil para ele compreender os aspectos que se tornam essenciais para lecionar e se posicionar 

enquanto profissional de ensino. 

De acordo com os pesquisados, a escolha pela docência não é somente um 

investimento em outra profissão, é também partilhar de uma construção que vai além de metas 

e lucros, ela implica indagações e consequências nem sempre mensuráveis, tais como o 

dilema de fazer a transição completa para a docência ou a tentativa de conciliar as demandas 

da academia e do ambiente corporativo. 

A maioria dos entrevistados optou, dessa maneira, por fazer a transição parcial, 

mantendo vínculo com a empresa após o ingresso no setor acadêmico. As justificativas mais 

frequentes para a transição parcial estão relacionadas à complementaridade entre as áreas e à 

necessidade de manter as duas atividades por questões financeiras. Um grande percentual de 

entrevistados pretende fazer, no futuro, a transição completa, sendo esta, porém, uma decisão 

complexa. Tanto é assim que muitos que a fizeram permanecem enfatizando a importância da 

experiência de mercado para um melhor desempenho em sala de aula e relatam ter enfrentado 

sérios dilemas em relação a essa questão. A transição total não significa, contudo, uma 

dedicação total ou exclusiva à docência, já que se pode transitar também para a consultoria ou 
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passar a assumir cargos de coordenação acadêmica, tal como ocorreu com alguns dos 

entrevistados, justamente devido à experiência gerencial adquirida no meio corporativo. 

Poucos gerentes docentes transitaram de forma planejada, mas a maioria adaptou-se 

bem ao ambiente acadêmico, considerando-se bem sucedidos nessa transição, e, de modo 

geral, o seu desempenho tem sido bem avaliado. Aqueles que fizeram a transição de forma 

planejada consideram, entretanto, que isso os ajudou bastante. 

A questão da idade parece influenciar as aspirações futuras, uma vez que os mais 

maduros revelam maior inclinação para ficar somente com a docência, pois já possuem uma 

larga trajetória em sua área de competência e pretendem, no máximo, continuar como 

consultores. 

Os atributos mais apontados pelos entrevistados, ao serem perguntados pelas 

competências necessárias à docência, são conhecimento; didática, capacidade de 

planejamento; habilidade para se comunicar e relacionar com as pessoas, assim como para 

lidar com a diversidade; uso de linguagem adequada; capacidade argumentativa e 

autoconfiança; determinação de estar sempre se reciclando; disciplina; e preocupação com a 

qualidade, flexibilidade e tolerância. 

Com relação aos aspectos da prática docente, os pesquisados falaram sobre a 

importância do aprimoramento das competências técnicas inerentes à função e sobre o 

desenvolvimento de competências em um âmbito geral, como as comportamentais. 

Os dados obtidos nesta pesquisa confirmam a tendência de migração de profissionais 

do mundo corporativo para a atividade docente, não apenas como mudança de emprego, ou 

conjugação de diferentes atividades profissionais, mas também como estratégia de carreira, 

decorrente da percepção de que os indivíduos terão que estender o seu período de atuação 

profissional, conforme apregoado por Handy (2003). 
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Em sua maioria, os entrevistados realizaram uma trajetória de transição bem sucedida 

e, apesar das dificuldades que vêm enfrentando, seus resultados são positivos, tanto no que se 

refere à sua qualidade de vida quanto à sua realização pessoal e profissional, ressalvando as 

questões de ordem financeira. Ainda assim parece que esses profissionais pretendem 

continuar investindo no segmento acadêmico, pois se sentem menos estressados nessa 

atividade e com melhor qualidade de vida. 

O mercado da educação vem ampliando suas perspectivas, em virtude da 

conscientização da sociedade brasileira sobre sua relevância para o desenvolvimento do país. 

Nesse contexto, a maturidade pessoal e profissional é reconhecida e valorizada, o que nem 

sempre ocorre no ambiente corporativo. 

Os gerentes consideram que vivenciar experiências nas empresas para depois lecionar 

é muito enriquecedor, pois é possível unir a prática à teoria, evidenciando e exemplificando a 

realidade que os alunos encontrarão. Isso agrega valor ao ensino. 

Finalmente, autonomia, qualidade de vida, processo de educação continuada e 

reciclagem dos conhecimentos são as principais vantagens da transição da gerência para a 

docência, o que faz com que essa experiência seja considerada detentora de aspectos mais 

positivos do que negativos, ainda que, na maior parte das vezes, o novo docente opte por 

continuar atuando, de forma concomitante, no segmento corporativo. Ou seja, esse novo 

docente não pretende se desfazer do “capital informacional/cultural”, ou melhor, experiencial 

e também simbólico, que o mundo corporativo lhe oferece. Para ele, fortalecer o “capital 

econômico” surge como uma melhor alternativa com o ganho adicional das aulas lecionadas; 

o “capital social”, com os novos contatos estabelecidos nesse setor; o “capital 

informacional/cultural”, oferecido pelos cursos de pós-graduação e pela própria atividade 

docente; e o “capital simbólico”, conferido pela sociedade à educação e à docência, pelo 
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menos, enquanto satisfizer às exigências e às demandas dessas diferentes, porém paralelas 

carreiras, que tanto podem se configurar como complementares, quanto podem se tornar 

totalmente antagônicas, dependendo das circunstâncias e dos atores envolvidos. 

Esta pesquisa tem como limitação o fato de não se ter tido acesso às avaliações de 

desempenho de todos os docentes entrevistados, razão pela qual foram elaborados estudos de 

caso, daqueles cujas avaliações de desempenho foram feitas pelos alunos e às quais foi 

permitido o acesso aos pesquisadores. 

Podemos evidenciar também como outra limitação o fato de que os dados dos grupos 

de foco poderiam ter sido explorados de um modo mais específico e profundo. 

Entretanto, não se pode dizer que uma das limitações deste estudo reside no fato de ele 

ser qualitativo e de não permitir generalizações estatísticas, pois esse não era o seu objetivo, 

mas sim compreender os motivos do direcionamento da gerência para a docência, formas de 

inserção no mercado acadêmico, estratégias de carreira quanto à transição, desafios e 

dificuldades enfrentados, competências necessárias à docência, além de uma avaliação de 

possíveis ganhos, no que se refere à qualidade de vida e integração entre a carreira e a vida 

pessoal e familiar. Quanto a esses aspectos e também no que se refere à avaliação de quão 

bem-sucedida tem sido essa transição para a docência em faculdades particulares e se os 

novos docentes têm sido bem avaliados, o estudo propiciou ricas informações que devem se 

desdobrar em diversos outros produtos. 

Em estudos posteriores, recomenda-se a comparação das avaliações de desempenho de 

docentes oriundos do mundo corporativo com aqueles que detêm um perfil acadêmico e não 

atuaram de maneira mais prolongada em empresas, e entre os que fizeram a transição 

completa com os que a fizeram de maneira apenas parcial. Seria interessante, também, 

comparar, no grupo daqueles que fizeram a transição completa, os que se dedicam somente à 
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docência e aqueles que assumiram cargos de coordenação acadêmica ou que transitaram para 

atividades de consultoria, sob diversos aspectos, tais como competências e desempenho em 

sala de aula. 

Quanto às competências para a docência, sugere-se a realização de pesquisa, 

envolvendo docentes, discentes e coordenadores das faculdades, à semelhança do que fizeram 

Simendinger et al (2009) para que se possa identificar o que é considerado importante para a 

eficácia do ensino na Administração e em outras áreas, sob diversas óticas. 

Recomenda-se, finalmente, às instituições de ensino na área de Administração que 

profissionalizem seus processos de recrutamento e seleção de docentes, assim como aos 

executivos e gerentes que se preparem mais adequadamente para o ingresso na área 

acadêmica. Essa preparação pode se dar tanto por meio de cursos de Mestrado e Doutorado, 

dos quais constem disciplinas específicas de Metodologia de Ensino Superior, como, também, 

mediante a participação em programas de aprimoramento do ensino de nível superior, 

voltados exclusivamente para executivos e gerentes, a exemplo dos realizados pela AACSB 

International - The Association to Advance Collegiate Schools of Business International – 

atuante nos Estados Unidos na condição de instituição educacional e de acreditação. 

Programas esses deveriam ser desenvolvidos em nosso país, com as devidas adaptações à 

nossa cultura. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista 

 

Roteiro de entrevista: transição de carreira da gerência para a docência: competências e 

estratégias de carreira  

Objetivos:  

O objetivo do estudo proposto consiste em analisar a experiência de se transitar de uma 

determinada profissão para outra, com exigências e naturezas diferentes, como é o caso da 

gerência para a docência, em um momento de expansão do ensino superior, especialmente na 

área de Administração. 

A pesquisa propõe-se a analisar, também, as mudanças com que gerentes e profissionais se 

defrontam quando decidem entrar para o ambiente acadêmico, no que se refere a novas 

competências e estratégias de carreira. 
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1.Você poderia começar falando sobre sua carreira, antes de transitar para a 

atividade docente? 

 Investigação dos pontos de transição: por que as mudanças ocorreram 

e quais foram os seus impactos etc. 

 Sobre o trabalho que antecedeu a transição: o que você estava 

tentando alcançar nesse trabalho? 

2. Naquele momento, como você percebia o mundo acadêmico?  

3. O que você via como fatores facilitadores/limitantes? 

 Aquela organização/posição em que você estava. 

 Setor empresarial, de modo geral. 

4. Como seu desempenho era medido/avaliado? 

5. Como você vê sua carreira se desenvolvendo no setor empresarial? Como 

imagina que estaria desenvolvendo (no caso daqueles que fizeram a transição 

total, sem permanecer no mundo corporativo)? 

6. Essa transição sempre foi seu desejo ou essa mudança ocorreu no decorrer 

do tempo (foi uma decisão forçada pelas circunstâncias ou uma real opção)? 
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7. Fale sobre a decisão de transitar para a carreira acadêmica. Houve um 

planejamento? Algum acontecimento precipitou a transição? 

8. É sua primeira tentativa nesse sentido (transitar para a área acadêmica)? 

9. Você se confrontou com determinados desafios? Quais?  

10. Que estratégia adotou; quais habilidades, conhecimentos e atitudes 

tiveram que ser desenvolvidos? 

11. Você considerou outras opções de transição? 

12. Você considerou a hipótese de transitar completamente para a atividade 

docente? Por que sim? Por que não? 

13. O que você imagina que o setor acadêmico pode oferecer que o setor 

empresarial não pode? 

14. Quais são as limitações da área acadêmica (em contraste com o setor 

empresarial)? 

15. Você pensou que haveria alguma vantagem de trabalhar na área 

empresarial que talvez fosse perder ao transitar para outra carreira? 

16. Você previu algum conflito ético, como falar sobre situações de 

determinada empresa dentro de sala de aula? Pode citar exemplos? 

17. Gostaria de lhe pedir para fazer um balanço dos aspectos positivos e 

negativos da atividade profissional/gerencial e a acadêmica, ou seja compare 

as duas atividades, inclusive no que se refere à cultura organizacional. Se 

você não abandonou a atividade anterior, analise a situação do ponto de vista 

de identidade, possíveis conflitos, ou de complementação, diferenças mais 

marcantes entre os dois tipos de atividades; como é viver nestes dois mundos 

diferentes (empresa – academia); 
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 18. Quais são as atividades que você desenvolve, no momento? 

19. Quais são seus objetivos atuais? Investigue se esses objetivos se 

modificaram. 

20. Como o seu desempenho é avaliado? Há diferenças em relação à forma 

como você é/era avaliado no setor corporativo. 

21. Quais são os aspectos facilitadores e dificultadores no desenvolvimento 

de suas atribuições atuais? São externos ou internos, acadêmicos ou 

empresariais? 

22. Identifique competências necessárias para o docente da área de 

Administração, na atualidade. 
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r 23. Você vê a si mesmo como parte do setor empresarial, do mundo 

acadêmico ou de ambos? 

24. Analise a relação entre a atividade docente e a vida pessoal e familiar, em 

termos de possíveis conflitos ou de uma maior integração. 
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25. Como você vê sua carreira se desenvolvendo? Você pensa que 

permanecerá na atividade docente?  

26. Há desafios previstos tanto na sua carreira no mundo empresarial quanto 

no mundo acadêmico? 

27. Suas aspirações de carreira mudaram como resultado da transição? 

28. Você se vê como um gerente/profissional 

liberal/empresário/professor/especialista profissional/empreendedor? 

29. Você sempre se imaginou como professor? 
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APÊNDICE B – Composição e Roteiro do Grupo de Foco 1 

 

TEMA: DA GERÊNCIA PARA A DOCÊNCIA 

Data: 19/05/2007  

Moderador: Maria Elizabeth Fontenelle 

 

Observadores: 

Zélia Miranda Kilimnik 

Delba Teixeira Rodrigues Barros 

Maria Lúcia Rodrigues Corrêa 

Luiz Cláudio Vieira de Oliveira 

Camila Assis Gomide 

 

Número de participantes: 08  

 

Moderador: Primeiro, eu gostaria de conhecer vocês, que vocês me falassem o nome, a 

atividade e como anda a vida ultimamente.  

Moderador: Você está dando aulas há quanto tempo?  

Moderador: Eu queria conversar um pouco para ver como é que você tem se desenvolvido. 

Quase todos aqui têm duas atividades, além de fazer Mestrado; vocês têm duas profissões, 

duas atividades profissionais, mas ainda uma atividade acadêmica como aluno de Mestrado. 

Como que é isso para vocês, como vocês estão administrando isso na vida? 

Moderador: Você teve uma disciplina de Didática, de Metodologia de Ensino? 

Moderador: Como é que você foi convidado(a) para dar essas aulas; qual foi o canal? 

Moderador: E em relação às pessoas da instituição? Como é que foi para você; você se sentiu 

bem recebido(a) ou não? 

Moderador: À medida que o professor mostra para o aluno que ele tem experiência e 

vivência daquilo que está dizendo, vocês acham que o aluno valoriza mais? 
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Moderador: Então, vocês acreditam que o professor que vem do mercado como vocês, saem 

em vantagem se comparado com professores que só ficam na sala de aula? Ou isso aí varia em 

cada caso? Se isso acontece, vocês acham que o aluno valoriza ou não? 

Moderador: Quando vocês estão lá na faculdade, nos horários do intervalo, na sala dos 

professores, os professores que exercem apenas uma carreira acadêmica têm curiosidade em 

relação a vocês? Eles comentam “poxa, você faz isso ou não faz, como é isso”? Ou a relação é 

diferente? Como é esse relacionamento entre vocês e aqueles professores realmente de 

carreira? Como vocês qualificam isso? 

Moderador: Vocês acham que ser professor hoje é diferente do tempo em que vocês 

estudaram? 

Moderador: Pois é, mas hoje você acha que a postura do professor é diferente? Por que ela é 

diferente? 

Moderador: Em sua opinião, você acha que os professores novos são mais bem aceitos e 

valorizados pelos alunos? 

Moderador: Então você está me dizendo o seguinte: na percepção dos alunos dos quais você 

está falando, os professores jovens, também mais novos na profissão, são mais bem aceitos 

pelos alunos ou não? 

Moderador: Por exemplo, o que você tem a dizer sobre a questão da disciplina na sala de 

aula hoje? 

Moderador: Em relação às questões burocráticas das escolas, quando estão lidando dentro da 

sala de aula com questão igual a essa que a Sheila colocou, se o aluno não quer sentar na 

cadeira, mas na mesa, então, irá todo mundo sentar-se à mesa para não ter problema? Existem 
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regras que partem da administração da escola? Vocês têm tido facilidade em lidar com elas ou 

não? Vocês conhecem isso, isso é cobrado ou não? Como é isso? 

Moderador: Eu estou vendo que vocês estão encontrando saídas nessa relação com o aluno, 

mas eu estou querendo entender a relação de vocês com a instituição em que trabalham. 

Moderador: A gente ouve muito uma expressão que chama “manejo de turma”, o que vocês 

entendem disso? 

Moderador: O professor deve servir como exemplo do cumprimento de normas? 

Moderador: Vocês acham que o cargo, a função de ser professor, tem que ter atributo 

diferente das pessoas das outras profissões ou não? 

Moderador: Então, você quer dizer que a questão de trabalhar em sala de aula dá também um 

suporte para você desempenhar uma função de gerente?  

Moderador: Você acha que o fato de ter dado aula anteriormente ajuda? 

Moderador: O que vocês acham disso que a gente está falando agora, dessa questão de levar 

a experiência do executivo para sala de aula e da sala de aula para a função executiva, 

corporativa? 

Moderador: Tem outro tema também a respeito da questão financeira, a questão do salário do 

professor que, no Brasil, é debatido há anos. Como vocês vêem isso, como vocês encaram 

isso?  

Moderador: Você, na sua função de professor(a), está satisfeito(a) com seu salário? 

Moderador: Se você precisasse viver só dele, conseguiria sobreviver? 

Moderador: Qual é a maior vantagem de ser professor hoje? 
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Moderador: Nós vamos fazer um jogo rápido, eu vou falar uma frase e vocês vão 

completando com uma palavra que vier na cabeça: 

 A profissão de professor é uma profissão: 

 O professor precisa: 

 Uma escola ideal pra trabalhar é: 

 O melhor na carreira de professor é: 

 O professor hoje em dia é: 

 O aluno hoje em dia é: 

 A sociedade vê o professor como: 

 O pior na carreira de professor é: 

 Na minha carreira, o principal é: 

 Na minha carreira, eu pretendo: 

 

Moderador: Como vocês se vêem daqui a cinco anos, profissionalmente? 
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APÊNDICE C – Composição e Roteiro do Grupo de Foco 2 

 

TEMA: DA GERÊNCIA PARA A DOCÊNCIA 

Data: 22/10/2008 

Moderador: Profa. Zélia Miranda Kilimnik 

 

Observadores: 

Delba Teixeira Rodrigues Barros 

Maria Lúcia Rodrigues Corrêa 

Luiz Cláudio Vieira de Oliveira 

Anna Cristina Porto Maia Passarelli 

 

Número de participantes: 08 

 

Moderador: Gostaria de conhecer vocês e que vocês me falassem o nome, a atividade e como 

anda a vida ultimamente. 

Moderador: Vocês estão dando aulas há quanto tempo? Em quantas faculdades já lecionaram 

e quanto tempo ficaram em cada uma delas? Lecionam em mais de uma faculdade 

atualmente? 

Moderador: Como seu processo de desenvolvimento profissional vem ocorrendo? Quase 

todos aqui têm duas atividades? Vocês têm duas profissões, duas atividades profissionais e 

uma das atividades é acadêmica. Como vocês estão administrando isso na vida? 

Moderador: Como é que você começou a dar aulas, ou seja, como foi a sua inserção nesse 

mercado de trabalho, na área acadêmica? E em relação às pessoas da instituição, como é que 

foi para você, sentiu-se bem recebido(a) ou não? 

Moderador: Vocês acreditam que o professor que vem do mercado como vocês possuem 

vantagens, se comparados com professores que só permanecem em sala de aula ou isso 
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depende de cada caso? Se isso acontece, vocês acham que o aluno realmente valoriza mais 

esse perfil? 

Moderador: Você acha que o fato de trabalhar em sala de aula proporciona também um 

suporte para você desempenhar uma função de gerente? O fato de ministrar aulas auxilia na 

atividade profissional e/ou na função gerencial? 

Moderador: O que vocês acham dessa questão de levar a experiência do executivo para a sala 

de aula, e da sala de aula para a função executiva no mundo corporativo? 

Moderador: Vocês têm colegas que atuam apenas na área acadêmica e que nunca 

trabalharam em empresas? Como é o relacionamento com esses professores? 

Moderador: Vocês acham que ser professor hoje é diferente do tempo em que vocês 

estudaram? A postura do professor é diferente? Por quê? 

Moderador: O que vocês acham sobre a questão da disciplina em sala de aula hoje? O que 

você tem a dizer sobre isso? E quanto ao nível dos alunos e sua capacidade de se concentrar, 

de prestar atenção nas aulas e delas participar? 

Moderador: Em relação às questões burocráticas das escolas, quando estão lidando dentro da 

sala de aula com problemas de posturas de alunos, como sentarem-se à mesa, e também regras 

que partem da administração da escola, vocês têm facilidade de lidar com elas ou não? Vocês 

conhecem esses procedimentos? Isso é cobrado? Como funciona? 

Moderador: Como é a sua relação com a instituição em que vocês trabalham? 

Moderador: A gente ouve muito uma expressão que chama “manejo de turma”; o que vocês 

entendem disso? Quais são as técnicas de ensino que melhor funcionam em termos de 

aprendizagem? E de quais os alunos gostam mais?  
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Moderador: Vocês acham que para a função de professor, o profissional precisa apresentar 

atributos diferentes das pessoas que exercem outras profissões? 

Moderador: Vocês geralmente são avaliados pelos alunos? Em caso positivo, já ocorreu de 

não serem bem avaliados? Como se sentiram e como reagiram? Vocês consideram que a 

atitude do seu coordenador foi adequada? Em que aspectos, geralmente, não são muito bem 

avaliados, ou seja, qual seria o aspecto mais crítico de cada um e que gostariam de melhorar? 

De que maneira consideram que isso seria possível? 

Moderador: Outro tema que gostaríamos de debater refere-se à remuneração, a questão do 

salário do professor que, no Brasil, é debatido há anos. Como vocês encaram esse problema? 

Moderador: Vocês estão satisfeitos com seu salário, na função de professor? 

Moderador: Se você precisasse viver somente com a remuneração de professor seria possível 

sobreviver no padrão de vida que gostaria? 

Moderador: Vamos fazer um jogo rápido, eu vou falar uma frase e vocês vão completando 

com as primeiras palavras que vierem às suas cabeças: 

 A maior vantagem em ser professor hoje, é: 

 As principais competências do professor são: 

 Os principais aspectos das instituições acadêmicas que afetam o professor são: 

 Os aspectos que considero ter possibilidade de influenciar ou mudar, nas instituições 

acadêmicas, são: 

 Os aspectos de meu comportamento, postura e atitudes que mudaram depois que 

comecei a lecionar são: 

 Uma boa escola para trabalhar é aquela em que: 

 Na minha carreira, o principal é: 



224 

 

 Eu me sentiria realizado em minha carreira se: 

 Na minha carreira eu pretendo: 

 Eu me vejo daqui a cinco anos: 

 As minhas estratégias para chegar onde quero daqui a cinco anos, creio que devem ser: 
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APÊNDICE D – Composição e Roteiro do Grupo de Foco 3 

 

TEMA: DA GERÊNCIA PARA A DOCÊNCIA 

Data: 12/03/2009 

Moderador: Maria Lúcia Rodrigues Corrêa 

 

Observadores: 

Zélia Miranda Kilimnik 

Delba Teixeira Rodrigues Barros 

Maria Lúcia Rodrigues Corrêa 

Luiz Cláudio Vieira de Oliveira 

Anna Cristina Porto Maia Passarelli 

 

Número de participantes: 09 

 

Moderador: Gostaria de conhecer vocês e que vocês me falassem o nome, a atividade e como 

anda a vida ultimamente. 

Moderador: Vocês estão ministrando aulas há quanto tempo? Em quantas faculdades já 

lecionaram e quanto tempo ficaram em cada uma delas? Lecionam em mais de uma faculdade 

atualmente? 

Moderador: Como seu processo de desenvolvimento profissional vem ocorrendo? Vocês têm 

duas profissões, duas atividades profissionais, e uma das atividades é acadêmica. Como vocês 

estão administrando isso na vida? 

Moderador: Como você chegou a ser convidado(a) para ministrar aulas? Qual foi o canal? 

Moderador: E em relação às pessoas da instituição? Você se sentiu bem recebido? 

Moderador: Vocês acreditam que o professor oriundo do mercado possui vantagens, se 

comparados com professores que só permanecem em sala de aula ou isso altera em cada caso? 

Se isso acontece, vocês acreditam que o aluno valoriza essa experiência ou não? 
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Moderador: Você acredita que o fato de trabalhar em sala de aula te proporciona também um 

suporte para você desempenhar melhor uma função de gerente? O fato de ministrar aulas te 

auxilia na atividade profissional e/ou na função gerencial? 

Moderador: O que vocês acham dessa questão de levar a experiência do executivo para a sala 

de aula e da sala de aula para o mundo corporativo? 

Moderador: Vocês têm colegas que atuam apenas na área acadêmica e que nunca 

trabalharam em empresas? Como é o relacionamento com esses professores? 

Moderador: Vocês acreditam que ser professor, hoje, é diferente do tempo em que vocês 

estudaram? A postura do professor, hoje, é diferente? Por quê? 

Moderador: Em sua opinião, você acredita que os professores com experiência de mercado 

são mais bem aceitos e valorizados pelos alunos? 

Moderador: O que vocês pensam sobre a questão da disciplina em sala de aula hoje? O que 

você tem a dizer sobre isso? E quanto ao nível dos alunos e à sua capacidade de se concentrar, 

de prestar atenção nas aulas e delas participar? 

Moderador: Deluiz (2006) defende que os professores deverão fortalecer as competências: 

Intelectuais e Técnicas, Organizacionais ou Metodológicas, Comunicativas, Sociais, 

Comportamentais e Políticas. Como fortalecer cada uma dessas competências, a seu ver? 

Moderador: Em relação às questões burocráticas das escolas, vocês têm facilidade para 

administrá-las? Como vocês lidam com problemas de posturas de alunos, como sentarem-se à 

mesa, e também regras que partem da administração da escola? Vocês conhecem esses 

procedimentos? Isso é cobrado? Como funciona? 

Moderador: Como é a relação com a instituição em que vocês trabalham? 
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Moderador: Ouve-se muito a expressão denominada “manejo de turma”; o que vocês 

entendem disso? Quais são as técnicas de ensino que melhor funcionam, em termos de 

aprendizagem? E de quais os alunos gostam mais? 

Moderador: Vocês acreditam que para a função de professor, o profissional precisa 

apresentar atributos diferentes das pessoas que exercem outras profissões? 

Moderador: O que você pretende fazer para se desenvolver e se aperfeiçoar nos próximos 

anos. 
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APÊNDICE E – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Pesquisa sobre a Carreira Docente realizada junto ao Programa de Pós-graduação Stricto 

Sensu do Curso de Gestão Empresarial da Universidade FUMEC, nível Doutorado, 

coordenada pela Profa. Zélia Miranda Kilimnik, 

 

Eu, ___________________________________________________________ 

RG nº _______________, 

residente à ______________________________________________________, autorizo a 

utilização dos dados de gravação em vídeo cassete para fins de ensino e pesquisa. Declaro 

estar ciente de que: 

 Qualquer publicação deste material excluirá toda informação que permita minha 

identificação por parte de terceiros. 

 Estou autorizado a encerrar minha participação no trabalho a qualquer momento que 

julgue necessário. 

 

Belo Horizonte, ____ de ________________ de 20__ 

 

Participante da pesquisa 

 

_____________________________________________ 
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APÊNDICE F – Tipos de Transição (Ilustrativo das Análises Realizadas) 

 

Trechos das entrevistas 

Tipos de transição parcial - Empresa e docência (horista x celetista; graduação x pós-

graduação e coordenação) 

Tem gente que abdica porque, como eu optei pelo esquema de dedicação exclusiva, trabalho oito 

horas por dia, então tem gente que não mexe mais com projeto, faz só pesquisa e eu acho legal 

manter esse pé. Até para o meu aluno, eu vou estar falando uma coisa de que estou distante! 

Então, eu acho que tem que ter um pé no mercado, eu acho que é importante. (Depoente 46). 

 

E esse „pé lá‟ e „pé cá‟, é fundamental para os dois lados. Eu, no meio acadêmico, sou muito mais 

valorizado por ter experiência profissional e vice-versa. Então, bobo é o que tem facilidade para 

fazer as duas coisas e não as faz. Esse é o lado fundamental da nossa história. (Depoente 16). 

 

Tem desvantagens (em fazer a transição completa): você perde nicho de trabalho, você perde os 

famosos „plano A‟ e „plano B‟ que a gente fica brincando, você perde até a noção de onde vai 

aplicar a teoria, no quê ela será usada. Não tem como me envolver tecnologicamente com meu 

estudo, com o que eu vou contribuir como cientista para o meu mercado, se eu descobrir uma 

coisa que não tenha utilidade. Claro que tem pessoas que vão utilizá-la, mas, para mim, como 

realização profissional, ela vai ter utilidade na minha área. (Depoente 16). 
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Eu vejo hoje que isso se mistura, isso se mesclou de uma forma que eu não me vejo mais 

trabalhando com um só mais. Só faria isso se o mercado me exigisse pra falar a verdade. Não me 

vejo hoje aposentando as aulas, eu acho que isso seria prejudicial para o meu lado profissional e 

vice-versa. Se eu parar de trabalhar como engenheiro, eu perco a credibilidade com os meus 

alunos na hora, eles poderão me questionar sobre o que eu faço. Aí, o que irei responder? Que 

somente sou doutor? O aluno que me questionar isso vai ser meu maior inimigo. Porque é mais 

prático e fácil dar um exemplo para o aluno na hora que você está explicando. (Depoente 16). 

 

Eu acho que isso (a transição parcial) traz para a sala de aula uma grande quantidade de exemplos 

práticos para os alunos; eu sinto falta disso. Eu acho que ficando só no mundo acadêmico, você 

perde a chance de falar um pouco mais a linguagem empresarial e os alunos sentem falta disso. 

(Depoente 26). 

 

Nessa transição eu já vinha pensando há alguns anos, dentro da organização. Eu consigo ainda ter 

trabalhos no mundo empresarial e ainda não quero fazer essa passagem totalmente, para não 

perder contato com o mundo empresarial, porque eu acho que são mundos diferentes e que um 

alimenta o outro. Eu acho que eu me torno uma pessoa, um profissional da docência muito melhor, 

à medida que eu transito no mundo empresarial; então, isso é importante. (Depoente 22). 

 

Eu estou achando interessante conviver nesses dois mundos diferentes, porque me dá mais 

elasticidade. Eu acho que eu ganho em plasticidade mesmo profissional; primeiro, porque eu não 

perdi a embocadura empresarial e estou conseguindo ter a minha embocadura acadêmica, e 
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somando essas duas coisas eu acho que eu tenho um plus, isso me agrega, pra mim eu vejo hoje 

que isso agrega em termos profissionais, tanto para um lado quanto para o outro. (Depoente 22). 

 

[...] eu também continuo com consultoria, para poder me dar a oportunidade de fazer esse mix, 

porque eu também acho importante não me desvincular do mundo corporativo. A consultoria me 

permite trazer para a sala de aula muitas vivências e experiências que são interessantes para os 

alunos. De fato, eu não tenho com o objetivo me dedicar só à vida acadêmica; pode ser que lá na 

frente venha a ser isso, mas neste momento, não; eu continuo pensando que é importante ter um 

vínculo com a realidade empresarial. (Depoente 36). 

 

Eu sei de muitos professores, sobretudo da pós-graduação, que vieram de empresas, e existem 

alguns que não vieram. Eu não estou generalizando, claro que o professor só acadêmico tem muito 

a contribuir, o que eu estou dizendo é que em determinadas disciplinas, em determinados 

conteúdos, é importante você ter passado pelo mundo corporativo, isso agrega valor. (Depoente 

36). 

 

Não me satisfazia, eu sentia muita falta do mundo corporativo, mesmo com todos os defeitos. Mas 

como o acadêmico também tinha muitos defeitos, eu achei que se misturasse os dois, teria alegrias 

e chateações na mesma proporção. (Depoente 13). 

 

Olha, uma coisa que eu estou percebendo é que aqui, eu não sei se é realidade em outras 

instituições, mas hoje, para ser professor em uma instituição, tem que ter prática de mercado. 
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(Depoente 28). 

 

Esse negócio de “aposentei do que eu fazia e vou dar aula... Olha, você deve ter relacionamentos, 

você passa a conhecer as pessoas, você deve ter as informações do que está acontecendo no 

mercado; não dá para sair não. (Depoente 30). 

 

É o conhecimento prático, de gestão, de diretoria, de gerência. Preparou-se com um curso de 

Mestrado, com um conhecimento básico de Mestrado; então, ele tem a prática com o 

conhecimento básico. O professor formado, graduado pela academia, que nunca foi no mercado, 

estudou a teoria mais tempo do que esse. Claro, ele é muito melhor na teoria. Mas ele não tem o 

exemplo prático. Eu acho que um acrescenta, um soma com o outro, um agrega o outro. Eu acho 

que os alunos sairiam ganhando de uma forma fantástica. A coisa precisa ser bem utilizada. 

(Depoente 29). 

 

Hoje eu sou do mundo acadêmico. Eu só tenho essa consultoria porque eu preciso complementar 

minha renda. Eu dou muito poucas aulas, é uma remuneração muito pequena. Não dá pra 

sobreviver só com o acadêmico. Mas um dia, eu ficarei só com o mundo acadêmico, não quero 

mexer nem com consultoria, entendeu? (Depoente 29). 

 

[...] eu acho que experiência profissional faz uma diferença muito grande dentro da sala de aula. 

(Depoente 3). 
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Ando buscando um pé na realidade organizacional, via consultoria, para não ter essa distância do 

acadêmico com o organizacional. (Depoente 6). 

Eu acho que hoje o grande diferencial do professor é a experiência de mercado; eu, inclusive, acho 

que os bons trabalhos que tenho conseguido realizar são, justamente, porque eu consigo entender e 

traduzir a linguagem daqui pra lá e de lá pra cá. Então, eu não gostaria e não faz parte dos meus 

planos me dedicar exclusivamente ao trabalho acadêmico; acho que isso empobreceria minha fala, 

eu perderia em competitividade. (Depoente 14). 

 

Hoje, o mundo acadêmico também é empresarial e a gente repara que as pessoas que estão muito 

centradas só no acadêmico estão, de certa forma, ficando para trás. As escolas são boas, mas estão 

administrando de forma diferente; aí, elas estão perdendo um pouco o chão desse negócio que é 

muito lucrativo. (Depoente 18). 

 

 

Transição total e transição total, mas com dedicação parcial à docência conjugada com a 

transição para a consultoria ou para o empreendedorismo 

Eu sou professor e me orgulho disso hoje em dia; não tenho outra atividade remunerada que não 

seja envolvida com docência: ou estou na coordenação de curso ou estou em sala de aula, mas eu 

sou professor. (Depoente 27). 

Eu transitei completamente para a carreira docente. Primeiro, como eu já falei, pela qualidade de 
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vida, e segundo, por causa da remuneração proporcional, em termos de horas trabalhadas, e 

remuneração por horas trabalhadas. (Depoente 23). 

 

[...] não foi uma opção desejada foi muito circunstancial; nunca tinha pensado em ser professora, 

então, não houve um planejamento. [...] No momento, as atividades que eu desenvolvo são apenas 

da docência, eu trabalho de manhã e à noite. (Depoente 25). 

 

Houve um planejamento, não de longuíssimo prazo, mas um planejamento que levou cerca de dois 

anos e um fato que ocorreu, acho que ajudou muito nessa transição completa: foi o início do curso 

de Mestrado. (Depoente 23). 

 

Em médio prazo, na consultoria e na vida acadêmica; em longo prazo, só na vida acadêmica. [...] 

Então, em certo momento, talvez eu queira ficar só na vida acadêmica, dedicar-me mais a isso, a 

um Doutorado; não agora, mas em longo e médio prazos. (Depoente 36). 
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ANEXO A – Formulário de Avaliação de Desempenho de Docentes 

Utilizado pela Instituição que Forneceu os Resultados das Avaliações de Parte dos 

Docentes Pesquisados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA/CONTEÚDO 

  ÓTIMO MUITO BOM BOM REGULAR FRACO 

a) Abordagem do tema          

b) Bibliografia utilizada           

c) Cumprimento da ementa e dos objetivos propostos           

d) A contribuição para a sua formação geral           

e) Dimensionamento da carga horária           

f) Avaliação geral da disciplina 

           

PROFESSOR(A) 

  ÓTIMO MUITO BOM BOM REGULAR FRACO 

a) Conhecimento Técnico           

b) Estratégias de ensino – exposição, trabalhos em equipe etc.           

c) Cumprimento dos objetivos propostos           

d) Relacionamento com a turma           

e) Material didático           

f) Critério de avaliação           

g) Didática           



236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNO(A) (autoavaliação) 

  ÓTIMO MUITO BOM BOM 

 

REGULAR FRACO 

a) Que importância tem essa disciplina para você?           

b) Você foi assíduo/pontual nas aulas?           

c) Você se preparou para as aulas, lendo o material 

recomendado?           

d) Sua participação em aula contribuiu para gerar um 

ambiente colaborativo ao seu aprendizado e ao de seus 

colegas?           

e) Você expôs claramente suas dúvidas e questionamentos 

para que o professor pudesse esclarecê-los?           

OUTROS 

  ÓTIMO MUITO BOM BOM REGULAR FRACO 

a) Sala de aula - estrutura física e equipamentos           

b) Atendimento da Secretaria Acadêmica           

c) Atendimento do Administrativo/Financeiro      

d) Atuação do(a) Coordenador(a) do curso           

OUTROS COMENTÁRIOS: 


