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Resumo:  

Este estudo versou sobre as possíveis dificuldades encontradas pelos 
docentes em início de carreira para se inserirem no mercado de trabalho e 
sobre as qualificações necessárias para o bom desempenho da docência no 
ensino superior. Também fez uma abordagem sobre os docentes oriundos do 
meio empresarial, procurando conhecer este profissional, sua formação, sua 
experiência profissional e os motivos que o levaram à escolha da carreira 
docente, bem como saber como ocorreu a transição para o meio acadêmico e 
o que os motivou a tomar esta decisão. Para execução deste trabalho, 
inicialmente realizou-se uma fase exploratória para, em seguida, dar ao 
trabalho uma natureza qualitativa, com realização de entrevistas individuais 
com docentes do ensino superior em início de carreira, ou seja, aqueles que 
estejam há, no máximo, seis anos em exercício profissional. Já para formação 
do grupo de foco, procurou-se buscar profissionais oriundos do meio 
empresarial que fizeram a transição para a docência, ou seja, professores 
universitários, de ambos os sexos, que além da atividade acadêmica exerçam, 
ou já tenham exercido, atividades no mercado, como executivos de empresas. 
A partir da avaliação dos resultados da pesquisa, pode-se concluir que, para o 
docente se inserir no mercado acadêmico, ele precisa ter uma boa network, 
estar em contínua atualização. Com relação à estabilidade na profissão, a 
maioria acha que é muito difícil. Sugerem que, para uma certa “estabilidade”, 
deve-se trabalhar em mais de uma instituição. Com relação aos aspectos da 
prática docente, os pesquisados falaram sobre a importância do aprimoramento 
das competências, não só das competências técnicas inerentes à função, como 
também do desenvolvimento de competências em um âmbito geral, como as 
competências comportamentais. Muitos professores ressaltaram a importância 
da formação teórico-metodológica, que geraria um diferencial na carreira. No 
que diz respeito à transição da gerência para a docência, a partir da análise do 
grupo focal, constatou-se que os participantes do grupo, em sua maioria, 
apresentam um comportamento bastante parecido na condução de suas 
carreiras. Exercem uma atividade corporativa e vêem na docência um leque de 
possibilidades. A docência surgiu em suas vidas como uma segunda 
possibilidade de trabalho. Essa transição entre a carreira de executivo e a 
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dedicação à área acadêmica é muitas vezes feita de forma gradativa e com 
planejamento a longo prazo.  
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