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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. 
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