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Introdução 

 

 O presente trabalho teve como ponto de partida a tese de doutorado em que se 

buscou identificar e analisar as concepções de qualidade de ensino que fundamentam a 

prática docente em uma instituição de ensino superior privado, visando uma maior 

compreensão do conceito de qualidade que permeia esse tipo de ensino. Procurou-se 

direcionar o foco da pesquisa aos professores enquanto sujeitos concretos e atuantes no 

cenário educacional, enquanto sujeitos dotados de múltiplas determinações, que incorporam 

modelos e aspirações sociais, mas também elaboram suas sínteses pessoais, participando da 

construção social do conceito de qualidade de ensino.  

 A pesquisa baseou-se em estudos crítico-dialéticos de educação, utilizando-se como 

instrumentos para a coleta de dados formulários e entrevistas realizadas com 30 

professores, fundamentadas em três concepções de qualidade de ensino: técnico-neoliberal, 

subjetivo-interpretativa e crítico-dialética (Habermas, 1982), as quais foram analisadas a 

partir de crônicas (sínteses de cada entrevista elaboradas pela pesquisadora). 

  Os resultados da pesquisa evidenciaram que 60% dos docentes apresentam um 

discurso com ênfase na concepção técnico-neoliberal, a qual se fundamenta em um 

conhecimento instrumental, relacionado a um interesse técnico em controle; 16,7% 

apresentam uma ênfase na concepção subjetivo-interpretativa, orientada por um interesse 

prático em consenso e 23,3% evidenciam uma concepção de qualidade com ênfase crítico-

dialética baseada em um conhecimento crítico-reflexivo, voltado a um interesse em 

emancipação e transformação. 

 Os dados indicaram, também, uma possível relação entre concepção de qualidade de 

ensino, formação acadêmica e curso em que o docente ministra aulas. Concluiu-se que o 

uso de crônicas como instrumento de análise evita a fragmentação dos dados obtidos e que, 

no discurso dos professores, prevalece um caráter multidimensional do conceito de 
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qualidade de ensino, evidenciando uma influência de tendências pedagógicas conservadoras 

e progressistas no imaginário e na prática docente contribuindo na construção de suas 

concepções de qualidade de ensino.  

 Neste artigo pretende-se abordar a questão da escolha da profissão docente pelos 

professores do ensino superior privado, buscando compreender quem são esses atores 

sociais, que motivos os levaram à docência e como percebem seu trabalho. Busca-se ainda 

evidenciar a relação entre as percepções sobre trabalho docente apresentadas pelos 

professores e os modelos de conhecimento científico indicados por Habermas (1982): 

conhecimento instrumental, conhecimento subjetivo-interpretativo e conhecimento crítico-

reflexivo. 

 

Caracterização dos sujeitos da pesquisa: os professores do ensino superior privado 

  

 Para analisar a questão da escolha profissional dos docentes é preciso primeiro 

conhecê-los. Quem são os professores do ensino superior privado? No estudo realizado no 

doutorado partiu-se de uma amostra de 30 professores de um Centro Universitário, 

selecionados de seis cursos noturnos e estratificados por sexo, idade, formação acadêmica, 

titulação e tempo de magistério no ensino superior.  

 Esses critérios permitiram o estabelecimento de uma amostra bastante significativa 

do corpo docente da Instituição investigada, envolvendo professores do sexo feminino e 

masculino, professores jovens e professores mais velhos, professores titulados e não 

titulados, professores recém formados, com pouca experiência docente e professores com 

mais de trinta anos de magistério no ensino superior, docentes de áreas de formação 

específicas do curso em que ministram aulas e professores com formação acadêmica não 

específica ao curso em que trabalham.  

Dos 30 professores entrevistados, 16 eram mulheres e 14 homens. A idade das 

professoras variou de 26 a 68 anos.  E a idade dos docentes do sexo masculino variou de 28 

a 52 anos. A faixa etária predominante entre os professores entrevistados, para ambos os 

sexos, foi a de 31a 40 anos. 

 Quanto à formação universitária da população investigada, constatou-se que entre as 

professoras, oito eram graduadas em mais de um curso superior e que o segundo curso 
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realizado por três dessas docentes foi Pedagogia e para outras duas, o de Complementação 

Pedagógica. Houve ainda dois casos em que as professoras eram formadas em três cursos 

superiores (Letras, Pedagogia e Direito/ Educação Artística, Desenho e Economia).  

Considerando-se as 16 professoras da amostra, constatou-se que duas delas eram 

formadas em Matemática, uma em Ciências Contábeis e Administração, uma em 

Administração, uma em Letras, duas em Letras e Pedagogia, uma em Letras, Pedagogia e 

Direito, duas em Economia, uma em Pedagogia, uma em Química, uma em História e 

Complementação Pedagógica, uma em Ciências Biológicas e Complementação Pedagógica, 

uma em Física e Licenciatura Curta em Matemática e uma em Educação Artística, Desenho 

e Economia. 

No grupo de professores do sexo masculino, apenas dois apresentavam graduação 

em mais de um curso superior (Direito e Ciências Contábeis/ Letras e Educação Física). Do 

total de 14 docentes, dois eram graduados em Administração, dois em Engenharia Civil, um 

em Matemática, um em Ciências Contábeis, um em Direito, um em Direito e Ciências 

Contábeis, um em Letras e Educação Física, um em Psicologia, um em Filosofia, um em 

História, um em Economia e um em Física. 

Dos trinta professores da amostra constatou-se que 33,3% apresentam formação 

acadêmica na área das Ciências Sociais Aplicadas; 26,7 % na área de Ciências Exatas e da 

Terra; 20% na área de Lingüística, Letras e Artes; 16,7% na área de Ciências Humanas e 

3,3% na área de Ciências Biológicas. 

Esses dados mostraram-se coerentes com o perfil do Centro Universitário estudado, 

uma vez que sua tradição de ensino centra-se predominantemente nos cursos de 

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Engenharia Civil, cursos estes 

que necessitam de professores com formação acadêmica nas áreas das Ciências Sociais 

Aplicadas e Ciências Exatas e da Terra. 

Quanto à titulação das docentes tem-se: três professoras graduadas e já cursando 

programas de mestrado; três especialistas, também já matriculadas regularmente em cursos 

de mestrado; seis mestras; duas mestras cursando o doutorado e duas doutoras. Dos 14 

professores, quatro são graduados e matriculados em cursos de mestrado; dois são 

especialistas, sete são mestres e um é doutor.  
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Nos dados apresentados pode-se perceber o maior interesse ou possibilidade de 

continuidade dos estudos entre as mulheres. São oito professoras matriculadas em 

programas de pós-graduação contra quatro professores do sexo masculino. 

Considerando-se toda a população investigada verifica-se que 15 dos professores 

entrevistados (50%) são mestres e três doutores (10%), o que evidencia a ampliação das 

exigências de titulação nas instituições de ensino superior privado. 

O tempo de experiência profissional das professoras no ensino superior variou de 

dois a trinta anos de magistério, sendo que a maior ênfase encontra-se na faixa de dois a 

sete anos de experiência (12 professoras). Para os professores, a experiência com a 

docência no ensino superior variou de um a dez anos de trabalho, e a faixa de maior 

incidência foi a de três a seis anos de magistério (10 professores).  

Considerando-se a população docente entrevistada como um todo se tem que a 

maioria dos docentes (60%) apresenta até cinco anos de experiência profissional no ensino 

superior, estando as taxas de menor incidência entre os 11 a 20 anos e dos 21 a 30 anos, 

ambas as faixas com 6,7% de professores. 

De acordo com estudos sobre as fases de desenvolvimento profissional dos 

docentes, essa fase de aproximadamente cinco anos de atuação docente é vista como sendo 

o período em que o professor se estabiliza na profissão, tornando-se mais independente e 

competente (Huberman, 1995; Cavaco, 1995; Berliner, 1988). Para Cavaco, os saberes 

profissionais dos docentes são adquiridos por meio de experiências centradas no espaço 

escolar que moldam sua identidade profissional num processo de socialização constante. 

Por volta dos trinta anos de idade o professor já passou pelo período de maior instabilidade 

e insegurança, característicos dos primeiros anos de docência, e ingressa na fase seguinte 

em que se sente mais seguro e competente. Para a autora, a fase dos 35 e 40 anos marca a 

fase em que o professor já começa a evidenciar momentos de desânimo e apreensão 

(Cavaco, 1995). 

Também Berliner (1988), descreve a fase dos professores com três e quatro anos de 

magistério como a fase da competência. E a etapa que se desenvolve a partir do quinto ano 

de experiência profissional como proficiente, em que o professor já apresenta maior 

autonomia de trabalho aliada à intuição, sendo capaz de perceber e interligar problemas 

aparentemente distintos, evidenciando um nível de categorização superior. 
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Escolha profissional e prática docente: a racionalidade instrumental 

 A questão da escolha da profissão docente entre os professores do ensino superior 

privado foi organizada e analisada a partir do tipo de racionalidade apresentada pelo 

professor: instrumental, subjetivo-interpretativa e crítico-reflexiva (Habermas, 1982).  

 A racionalidade instrumental pôde ser percebida de maneira nítida no discurso de 18 

professores, ou seja, 60% da população pesquisada. Embora apresentassem também 

elementos de outras concepções, foi a racionalidade técnica, instrumental que predominou 

em seus depoimentos. 

 Desses 18 professores, nove (50%) são do sexo feminino e nove (50%) do sexo 

masculino, com idade variando entre 31 e 40 anos (38,9%). A titulação predominante entre 

esses docentes é a de mestre (44,5%) com até cinco anos de experiência no ensino superior 

(66,7%) e formação acadêmica relacionada principalmente com as Ciências Exatas e da 

Terra (38,9%) e Ciências Sociais Aplicadas (38,9%). 

  Para os professores de orientação técnica, instrumental a escolha pela profissão 

docente relacionou-se a cinco questões: 1) gostavam da profissão, de ensinar, de transmitir 

seus conhecimentos, de estudar e consideraram-na como uma forma de missão; 2) tiveram 

modelos familiares de professores, sentiam admiração por professores, foram incentivados 

por professores  e suas famílias valorizavam a profissão; 3) por vocação, brincavam de 

escolinha desde crianças e sentiam ter perfil de professor; 4) pela questão financeira, para 

complementação da renda e por valorizarem as condições de trabalho  e 5) por acaso – não 

imaginavam seguir a profissão docente. 

As colocações dos professores sobre as motivações de sua escolha pela profissão 

docente permitem perceber que tal escolha relaciona-se basicamente a dois eixos: a 

vocação, em que a escolha profissional fundamenta-se em representações que envolvem a 

realização pessoal e profissional, e a profissionalização, ou seja, a escolha da profissão 

vincula-se a representações acerca das possibilidades oferecidas pelo mercado de trabalho, 

ao status da profissão e a ganhos financeiros, como indica Schwartzman (1992). 

Desses dois eixos, a questão da vocação, da realização pessoal, foi a predominante 

no discurso dos professores que, de modo geral, valorizam sua profissão, considerando-a de 

maneira positiva, pessoal e profissionalmente, mas não demonstram perceber sua escolha 
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como resultado de determinações socioeconômicas e culturais, como evidenciam os 

depoimentos a seguir: 

   Olha, eu acho que eu já nasci com vontade de ser professora 

[...] (P23). 

Essa afinidade que é talvez o desejo de estar passando alguns 

conceitos, passando algum conhecimento, o relacionamento humano 

[...] esse contato para transmitir alguma coisa é algo que eu acho 

que é intrínseco à maioria dos professores. Eles devem ter essa 

característica, de gostar de fazer aquilo, de se dar bem com aquela 

oportunidade e com aquela situação. Embora você esteja ganhando 

para fazer isso, mas também você está passando aquilo que você tem 

de melhor para o próximo [...]. Desde criancinha a gente percebe 

que tem uma aplicação um pouco mais expressiva, a pessoa pergunta 

você explica mais do que ela perguntou, [...]. Tem aquela vontade de 

transmitir o que você sabe, o que você conhece. Então acho que isso 

foi o que me levou mais a tentar o magistrado (P27). 

Como afirma Furlani (1998), a escolha profissional não consiste em uma decisão 

exclusivamente individual, mas vinculada a diversos fatores como o prestígio social da 

profissão, os resultados obtidos na trajetória escolar, o capital escolar, as condições sociais 

e culturais da família, a oferta educacional etc.  

Apesar de terem aparecido em menor grau, alguns desses aspectos puderam ser 

detectados no discurso dos professores, quando afirmaram terem sido influenciados pela 

família e por questões econômicas em sua escolha profissional. 

É interessante verificar também que o fato de gostarem da profissão e apresentarem-

na como vocação não impede os docentes de perceberem de forma crítica o seu cotidiano 

de trabalho. Para um percentual significativo de professores vinculados à racionalidade 

instrumental (55,6%), seu dia-a-dia é descrito como sendo cansativo, corrido, apressado e 

estressante. Apesar de tal situação, colocam-se como profissionais pontuais, preocupados 

com a preparação, revisão e desenvolvimento de suas aulas (83,4%) e com o atendimento e 
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a resolução das dúvidas dos seus alunos, apesar de não contarem com salas e tempo 

adequados para tal finalidade, conforme se verifica no depoimento a seguir: 

Geralmente as aulas são seguidas e o intervalo é muito curto. 

Bom, eu chego na faculdade, geralmente eu gosto de ser muito 

pontual[...] eu procuro chegar sempre no horário, eu deixo em casa 

qualquer tipo de problema[...] eu entrei na sala de aula eu sou 

profissional, eu penso assim, a minha função ali é igual a de um 

artista que fica no palco, não importa se estiver com dor ou sem dor, 

tenho que desempenhar da melhor maneira possível[...], tenho que 

estar sempre animada, a aparência tem que estar sempre pelo menos 

dentro do razoável, não se deve passar uma idéia de derrotado, de 

abatido. Não pode, o aluno tem que olhar ali na frente e ver uma 

pessoa bem sucedida. (P26) 

Para os docentes que evidenciaram uma ênfase na racionalidade instrumental o bom 

professor é aquele que sabe se relacionar com as pessoas, é aberto, sabe ouvir e discutir 

com os alunos sem ser autoritário, é educado e flexível, gosta do que faz, tem aptidão e 

disposição para o ensino, sabe transmitir o conhecimento, tem boa formação acadêmica, 

boa didática, metodologia de ensino e oratória. Também é aquele que está sempre 

atualizado, que gosta de estudar e preparar aulas, é responsável, pontual e assíduo, 

conforme evidencia a fala a seguir: 

Você precisa gostar da sua disciplina, do que você faz e ter 

um relacionamento bom e não ter preguiça, esse é um bom professor, 

sabe? É o professor que está se atualizando, que discute, que não é 

autoritário, que se abre para o aluno, que traz novidade, mas ouve a 

novidade; esse é o bom professor. (P8) 

Tem-se aqui uma visão de educação em que se combinam traços inovadores e 

tradicionais, caracterizando-se, no entanto, como conservadora, ou seja, fundamentada na 

idéia de que os fins da educação orientam-se no sentido da adaptação social (Libâneo, 

1987). O bom professor é aquele que tem competência técnica associada a um bom 

relacionamento com os alunos. É aquele que está disposto a modificar suas aulas se for 
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necessário, apresentando sensibilidade para a observação das variações de comportamento 

de seus alunos.  

A questão da necessidade do estabelecimento de um bom relacionamento professor-

aluno, além de vincular-se a uma visão escolanovista e, portanto, conservadora de 

educação, pode ser entendida também como uma estratégia dos docentes para a 

manutenção de seus empregos. O aluno é visto no ensino superior privado como cliente, 

como consumidor. Se ele reclama muito do docente é possível que o mesmo seja demitido 

ou transferido para outro curso com o qual se identifique melhor, ou que o coordenador 

julgue mais adequado.  

Essa situação de maior instabilidade de emprego e maior vínculo entre o ensino e o 

mercado tem relação direta com as políticas neoliberais implantadas no Brasil. E a postura 

mais cuidadosa dos professores com os alunos pode ser vista, assim, como uma tentativa de 

adequação a essa nova realidade político-educacional em que as relações de poder entre 

professores e alunos parecem estar se modificando.  

Ao se analisar o discurso do professor P30 sobre suas aulas percebe-se que as 

mesmas são retratadas de forma contraditória, ou seja, tanto como uma simples orientação, 

como uma conversa entre pessoas que apresentam graus diferentes de experiência, de 

maturidade, quanto como um momento de transmissão de conteúdos que os alunos devem 

absorver atentamente em aulas controladas pelo docente com ameaças de não repetir 

explicações a quem não estiver atento. 

Tal contradição no discurso do professor pode ser considerada como parte desse 

novo “ajuste” didático enfrentado pelos docentes, particularmente para os que trabalham 

em instituições escolares privadas, mas também como exemplo da convivência de 

tendências e práticas pedagógicas diferentes nas salas de aula.  

Outro dado, ainda no discurso dos professores relacionados à racionalidade técnica, 

instrumental, é a valorização do esforço pessoal, tanto de alunos quanto de professores, na 

melhoria do ensino, o que os aproxima de uma visão liberal de educação e qualidade. 

Subjacente a suas falas há uma idéia de igualdade de oportunidades e de seleção escolar 

baseada no mérito, na aptidão dos indivíduos, base da visão liberal de educação. Conforme 

indica Machado (1991, p.71): “Via livre para todos os capazes”, “Via livre ao talento” são 
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exigências dos liberais, mecanismos através dos quais acreditam ser possível a renovação 

social, sem que haja riscos de modificações na ordem estabelecida. 

Quando enfrentam problemas em sala de aula, todos os professores afirmaram 

interromper as atividades e discutir com os alunos procurando identificar se o que está 

ocorrendo refere-se às questões de relacionamento professor-aluno, à forma de 

apresentação dos conteúdos ou às dificuldades dos próprios alunos para então adotar uma 

atitude adequada. Dependendo da situação, os professores procuram resolver o problema 

orientando os alunos sobre a importância da disciplina estudada ou ameaçando-os com 

avaliações mais rigorosas. Todos os professores, no entanto, mostraram-se dispostos e 

flexíveis quanto à possibilidade de mudanças na forma de ensinar e na realização de 

revisões do conteúdo programático, como se verifica na fala a seguir:  

Depende da situação, se a sala não está dando espaço para 

eu dar a aula aí a gente usa aquela psicologia da ameaça “Se não 

querem assistir a aula tudo bem, já assinaram a lista de presença 

estou registrando a matéria, estudem para a  prova”. Normalmente a 

sala fica quieta e passa a ouvir. (P16) 

Apesar de apresentarem uma postura autoritária, associada a uma concepção de 

ensino tradicional, as entrevistas evidenciaram que a auto-reflexão sobre a prática docente, 

característica de tendências pedagógicas progressistas e escolanovistas, tem sido 

considerada na construção das concepções de ensino e educação desses professores. Tal 

fato pode ser compreendido como resultado da convivência de diferentes acepções de 

ensino e educação no espaço universitário, mas também como conseqüência das atuais 

condições de trabalho docente no ensino superior privado, conforme indicado 

anteriormente. 

 

Escolha profissional e prática docente: a racionalidade subjetivo-interpretativa 

 

 A racionalidade subjetivo-interpretativa foi percebida como dominante no discurso 

de cinco professores, ou seja, 16,7% da população entrevistada, embora também 
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apresentem alguns elementos das concepções instrumental e crítico-dialética em seus 

depoimentos.  

Apesar de ser o modelo de racionalidade com menor percentual de ênfase no 

discurso dos trinta professores entrevistados, aspectos do enfoque subjetivo-interpretativo 

apareceram em 46,7% das entrevistas, constituindo-se, portanto, em elemento significativo 

na elaboração das percepções dos professores sobre sua profissão. 

 Os cinco professores que apresentaram ênfase na racionalidade subjetivo-

interpretativa são principalmente do sexo feminino (80%), com idade variando entre 51 e 

68 anos (40%). A titulação predominante entre esses docentes é a de mestre (40%) com até 

cinco anos de experiência no ensino superior (40%) e formação acadêmica vinculada às 

áreas de Lingüística, Letras e Artes (40%) e Ciências Sociais Aplicadas (40%). 

 Para a maioria desses docentes, sua escolha profissional relaciona-se essencialmente 

a uma questão vocacional, ao gosto pela profissão, pelo compartilhar conhecimentos e 

ajudar ao próximo. Duas professoras indicaram a influência da família na determinação de 

sua profissão e outra afirmou ter se tornado professora por acaso, mas todas encantaram-se 

com o trabalho docente. As falas a seguir ilustram a questão da opção profissional dos 

docentes: 

Queria dar aula desde criança [...], tinha muita vontade de 

estudar e ser professora. (P21) 

[...] minha família toda é de professor [...] desde o 1º ano  eu quis 

dar aula, tanto que eu fiz a iniciação científica desde o 2º ano de 

graduação já voltada para a carreira acadêmica.(P12) 

Os motivos de suas escolhas profissionais fundamentam-se, portanto, em 

representações associadas à realização pessoal e profissional (Schwartzman, 1992). 

Verifica-se, contudo, no discurso de alguns docentes, evidências de que percebem as 

determinações socioeconômicas e culturais que influenciaram suas escolhas. 

 O cotidiano desses professores, assim como o dos docentes de racionalidade 

instrumental, também foi descrito como intenso, absorvente, estressante e corrido. Duas 

professoras se referiram ao pequeno intervalo entre as aulas como o momento de contato 
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com os colegas na sala dos professores e com os alunos, nas salas de aula e corredores, 

demonstrando assim a importância que atribuem às relações interpessoais, ponto 

fundamental na racionalidade sujetivo-interpretativa. Também a aversão ao trabalho 

burocrático da docência transpareceu no discurso de uma professora que afirmou preferir o 

contato humano com os alunos: 

Então eu chego: é sala de aula. Dificilmente eu subo até a 

sala dos professores porque eu encontro aluno no meio do corredor e 

eu não sei ficar longe do aluno. Agora, a única coisa que me irrita 

no dia-a-dia é, bimestralmente, preencher caderneta [...] E prova. Eu 

odeio. Odeio dar prova, odeio corrigir prova, odeio preencher 

caderneta. (P17) 

Para quatro dos docentes que apresentaram a concepção subjetivo-interpretativa, o 

bom professor é aquele que sabe entender a curiosidade do aluno; aquele que ensina, mas 

também aprende com os estudantes, aquele que é comprometido, envolvido com o ensino e 

com seus alunos. O bom professor é exigente, autêntico e não o professor bonzinho, mas 

que sabe estabelecer um bom relacionamento com os estudantes: 

O bom professor é aquele que deixa marcas no coração dos 

seus alunos, é aquele professor inesquecível. (P9) 

É exatamente aquele que sabe entender a curiosidade do 

aluno, que sabe se envolver com o aluno, [...]. Mas o bom professor é 

aquele que consegue passar o que sabe e aprender com o aluno, esse 

é o bom professor. Tem mais uma coisa, cuidado com o professor 

bonzinho que dá nota. (P17) 

Percebe-se no discurso dos professores que tais concepções de bom professor 

relacionam-se à visão subjetivo-interpretativa de ensino na medida em que destacam a 

importância das relações pessoais, da afetividade e do envolvimento amoroso no processo 

de aprendizagem. Tal postura docente na obra de Rogers (1978, p.109), denomina-se 

apreço ou aceitação pelo aprendiz que segundo o autor, 

É um interessar-se pelo aprendiz, mas um interesse não-

possessivo. É a aceitação de um outro indivíduo, como pessoa 

separada, cujo valor próprio é um direito seu. É uma confiança 
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básica – a convicção de que essa outra pessoa é fundamentalmente 

merecedora de crédito.[...] O que estamos descrevendo é o apreço 

pelo aprendiz como ser humano imperfeito, dotado de muitos 

sentimentos, muitas potencialidades. O apreço ou aceitação do 

facilitador em relação ao aprendiz é uma expressão operacional da 

sua essencial confiança e crédito na capacidade do homem como ser 

vivo.  

A participação discente no processo ensino-aprendizagem, o envolvimento e o 

interesse do aluno pelo estudo é considerado, portanto, essencial para um ensino de 

qualidade e transparece  no discurso dos cinco  professores. O envolvimento de professores 

e alunos, para uma das professoras, por exemplo, deve ser mais que racional e profissional. 

Deve haver um envolvimento mais pessoal, um maior comprometimento com a formação 

do aluno e do aluno com o ensino. O professor precisa ser um “professor show” para 

envolver o aluno (cansado) e incentivá-lo a participar da aula: 

 [...] numa sala de aula em que você tem os alunos que participam, 

que têm sede de conhecimento, que indagam, que perguntam, a aula 

fica mais leve, flui mais naturalmente, você consegue passar mais, 

até porque você está falando e você está tendo feedback daquilo que 

está sendo discutido. Então uma sala que participa, tranqüilamente 

tem um melhor rendimento. (P11) 

Os cinco professores relacionados ao modelo subjetivo-interpretativo de ensino 

demonstraram refletir sobre sua prática pedagógica quando enfrentam problemas em sala 

de aula. Procuram repensar a forma de ensinar, questionam os alunos sobre as dificuldades 

que estão encontrando na disciplina e reformulam suas aulas. Freqüentemente, antes que 

apareçam problemas, fazem pesquisas, avaliações das aulas com os alunos. A fala a seguir 

exemplificam a questão: 

 [...] a primeira coisa é discutir com a classe e ver onde eu posso 

melhorar, como eu posso falar com eles mais de perto, como é que eu 

posso falar para que eles possam entender, se eu estou tendo algum 

problema no jeito de falar. O meu relacionamento é tentar melhorar 
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com os próprios alunos e aí eu tento depois, em cima do que eles 

falaram, eu tento remontar o meu curso. (P17) 

 

Escolha profissional e prática docente: a racionalidade crítico-dialética 

 O enfoque crítico-dialético foi percebido como dominante no discurso de sete 

docentes, ou seja, 23,3% da população entrevistada. Assim como no caso dos professores 

vinculados às outras duas concepções de ensino analisadas, os docentes que apresentaram 

ênfase crítico-dialética também demonstram, em suas falas, elementos da racionalidade 

instrumental e subjetivo-interpretativa de ensino. 

 Dos sete professores de concepção crítico-dialética, quatro (57,2%) são do sexo 

masculino e três do sexo feminino (42,8%), com idade variando entre 31 e 40 anos 

(71,4%). A titulação predominante entre esses docentes também é a de mestre (71,4%), 

com até cinco anos de experiência no ensino superior (57,2%) e formação acadêmica 

relacionada principalmente com a área de  Ciências Humanas (71,4%). 

 A motivação para a escolha profissional desses docentes também foi descrita como 

pessoal e vocacional. Três dos professores afirmaram ter escolhido a profissão docente 

porque gostam da interação professor-aluno, da troca que se estabelece na sala de aula e do 

retorno emocional e profissional da docência. Outros três professores indicaram que sempre 

quiseram trabalhar com pessoas, que gostariam de ajudar o próximo com seu trabalho, que 

gostariam de desenvolver trabalhos comunitários, ter atuação social e política: 

 [...]  eu comecei a ver pelos vários assuntos que eu vinha escolhendo 

que tinha uma coisa em comum, que era gente, trabalhar com gente, 

estar em contato com pessoas e de preferência ajudando as pessoas 

[...] (P5). 

[...] sempre procurei acompanhar uma vida política, em determinado 

momento eu até [...] tive um engajamento, mas num grau que me 

dava muito desprazer, percebi que eu não tenho estrutura emocional 

para estar atuando nisso. Então, o magistério, ele apareceu para 

mim como essa chance mesmo de estar atuando.(P15) 
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A escolha profissional especificamente por vocação foi apontada por dois 

professores. A influência familiar também foi indicada por dois professores como motivo 

da definição profissional. Outras duas professoras afirmaram ainda ter optado pela  

profissão devido ao gosto pela pesquisa, pelo conhecimento que é constante na profissão 

docente: 

É uma coisa assim, eu não queria levar pelo lado 

determinista, mas tem certas coisas que você não explica de outra 

maneira. Pela minha condição socioeconômica, não teria nem 

porque eu estar hoje aí fazendo a pós-graduação. Nenhum irmão 

meu tem sequer a graduação. Depois,  desde criança eu já dava aula 

de catequese. (P2) 

Olha, eu acho que na verdade eu sempre quis trabalhar com 

a pesquisa. Então eu acho que foi um caminho meio natural, porque 

a única área em que a gente faz pesquisa é na carreira acadêmica, é 

na área da docência. (P3) 

Conforme indicado pelos professores que apresentaram ênfase nas racionalidades 

instrumental e subjetivo-interpretativa, também os professores de orientação crítico-

dialética descreveram seu cotidiano de trabalho como intenso, marcado pelo excesso de 

trabalho e cansaço, pela preocupação com a pontualidade, mas também pelo dinamismo, 

pela vivacidade e interesse:  

[...] meu dia-a-dia de trabalho é um dia-a-dia que faço ser 

interessante. Eu procuro me motivar para chegar na sala e passar 

para eles uma garra, por exemplo, que eu acho que o professor tem 

que ter e ele tem que passar.  (P1) 

Percebe-se nesses discursos sobre a questão da opção profissional e o cotidiano de 

trabalho, que os professores associam várias idéias pertencentes a correntes e ideários 

pedagógicos distintos, o que marca de maneira significativa suas percepções quanto ao 

trabalho docente. Mesmo apresentando uma racionalidade crítico-dialética (valorização da 

pesquisa como princípio educativo), os professores desenvolvem, conjuntamente, aspectos 
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de uma racionalidade técnica (como por exemplo, a pontualidade) e subjetivo-interpretativa 

(importância das relações interpessoais no cotidiano de trabalho). 

Apesar de associados predominantemente à concepção crítico-dialética, ao falar de 

suas escolhas profissionais, esses professores não demonstraram uma maior clareza e 

reflexão crítica sobre os aspectos socioeconômicos, políticos e culturais que as 

condicionam (Furlani,1998), apresentando basicamente, as mesmas motivações que os 

demais professores. Apenas dois professores destacaram, em sua escolha profissional, um 

interesse pela possibilidade de reflexão e compreensão da realidade social e como forma de 

atuação política. 

No entanto, quando falam sobre suas percepções sobre como seria um bom 

professor esses docentes afirmam que seria aquele que consegue transformar o 

conhecimento, a teoria, em algo prazeroso, que consegue contextualizar o conhecimento 

sem ser pragmático, que gosta da ciência, do conhecimento, que apresenta boa formação 

acadêmica e se aventura no processo de construção do conhecimento, sabe pesquisar e 

ensinar a pesquisar, desperta dúvidas e reflexões nos alunos, questiona sua própria prática e 

concepções de mundo, como se observa nos depoimentos a seguir: 

[...] eu tenho me preocupado em cutucar o aluno, despertar nele 

algumas dúvidas, algumas reflexões, mais do que ficar ali 

transmitindo todo o conteúdo; [...] eu acho que quando você 

desperta alguma coisa no aluno ele vai buscar por si só, [...] é claro 

que você tem que abordar os conteúdos, até porque ficaria sem 

sentido se não fosse assim, mas não ficar preso ao conteúdo. (P15) 

[...] o bom professor é aquele que está constantemente na dúvida, 

que se questiona muito, sabe? Porque o questionamento assim, da 

prática, até da concepção de mundo, é o que move a busca da 

qualidade. Então em primeiro lugar, tem que ser um apaixonado por 

estas questões. Estar constantemente nesse processo de dúvida 

mesmo, de questionamento da própria prática pedagógica. (P4) 

 Tais colocações dos professores vão ao encontro das idéias de Demo (1996, 

p.95;104), quando afirma que a aula, para ter significado pedagógico, precisa ser e 
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possibilitar construção e participação. Precisa de professores pesquisadores, que elaborem, 

que construam constantemente seu próprio conhecimento, conseguindo, assim, orientar 

seus alunos a também construírem de maneira própria o seu conhecimento, com qualidade 

formal e política, atingindo aí o sentido educativo da pesquisa. 

 Na fala de quatro docentes, no entanto, evidenciou-se a presença de elementos das 

racionalidades instrumental e subjetivo-interpretativa associados à sua concepção crítico-

dialética ao falarem sobre as características de um bom professor. Para tais docentes, um 

bom professor é também aquele que sabe transmitir conhecimentos, tem boa didática, bom 

relacionamento e empatia com os alunos, não estando preocupado apenas com o aspecto 

financeiro da profissão, mas também com a sua missão de educador, como se verifica nos 

depoimentos a seguir: 

Primeiro ele tem que ter um compromisso com o que faz, 

sabe? Ele tem que gostar do que ele faz, ele não tem que estar 

vinculado só ao aspecto financeiro [...] embora o aspecto financeiro 

seja um ponto chave. A gente não vive só de prazer, a gente tem o 

prazer, mas a gente precisa do outro lado para se manter, para 

sobreviver, não é? Mas eu acho que você não sobrevive na qualidade 

de professor, se você não tiver o lado da missão vinculado com o 

aspecto profissional. (P1) 

Professor não basta ter essa competência técnica, ele tem que 

trabalhar a questão da relação até porque eu acho, mais uma vez 

que conhecimento é construção, e não adianta, você constrói junto. 

(P2) 

 O fato do discurso desses docentes evidenciar elementos combinados dos três 

enfoques de qualidade pode ser entendido como resultado de uma síntese dialética, já que 

tais elementos aparecem articulados de forma coerente com a concepção crítico-dialética, 

fundamentada na competência técnica e política. E não apenas como resultado da 

convivência de tendências pedagógicas diferentes no interior do sistema educacional, uma 

vez que não resultam em uma posição conservadora, marcada, conforme já indicado, pela 

preservação do sistema social e educacional. 
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Quando enfrentam problemas em suas aulas os docentes vinculados ao enfoque 

crítico-dialético, assim como os professores associados à racionalidade instrumental e 

subjetivo-interpretativa fazem uma auto-reflexão, procurando identificar e solucionar o 

problema. Todos os professores mostraram-se dispostos a alterar suas práticas pedagógicas 

visando melhores resultados com os alunos. Relataram apresentar disposição para ouvir e 

conversar com os estudantes, repensar o programa, a postura e a prática pedagógica 

adotada. Não responsabilizam de imediato os alunos, embora possam chegar à conclusão de 

que o problema esteja com eles mesmo, mas sempre depois de repensar a sua própria 

prática: 

Primeiro, é a frustração, eu já fico frustrado. Aí eu já fico 

preocupado com o programa. E aí tento ver a minha postura em sala 

de aula, como é que eu estou trabalhando esse conhecimento, eu 

nunca penso primeiro no lado do aluno, ou seja, responsabilizar o 

aluno. Eu começo a repensar e, claro, eu posso chegar à conclusão 

que é o aluno mesmo, mas depois de repensar a minha prática. Aí 

você vai direto para o conteúdo, você vai direto para o programa, 

repensa o programa, e aí pensa como é que você está trabalhando 

aquilo, como é que está passando aquilo,  aí que você vai ver, se está 

sendo coerente com a expectativa do aluno, tem aluno que você não 

agrada [...] (P2). 

Tal atitude pedagógica relaciona-se com as tendências progressistas de ensino e 

educação. Os professores refletem sobre todo o processo ensino-aprendizagem, ou seja, 

analisam o programa do curso, suas atuações como docentes e o envolvimento, a 

participação dos alunos na construção do conhecimento. Tal reflexão desenvolve-se de 

maneira orgânica no discurso dos professores crítico-dialéticos, não parecendo ser resultado 

apenas da eventual precariedade de emprego no ensino superior privado, conforme 

apontado na análise da racionalidade instrumental. 
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Considerações Finais 

  O estudo dos motivos indicados por professores para a escolha da profissão docente 

e suas percepções quanto às suas práticas pedagógicas no ensino superior, proposto pela 

pesquisa, indicou fundamentalmente que apesar das várias tendências pedagógicas e 

racionalidades científicas que fundamentam o trabalho docente, a questão da escolha 

profissional e a descrição do cotidiano do trabalho docente foram abordados de maneira 

semelhante pela maioria dos professores, independentemente da concepção de ensino que 

tenha predominado em seus discursos.  

  A opção pelo magistério no ensino superior foi apontada essencialmente como uma 

questão pessoal e vocacional pelos professores, que em sua maioria afirmaram gostar de 

ensinar.  

Apesar de apontarem a precariedade de condições de trabalho e descreverem o seu 

cotidiano como estressante, intenso e apressado, os professores, ainda assim, se colocaram 

como profissionais que acertaram na definição da profissão, que gostam do contato com 

pessoas, não demonstrando perceber a sua escolha profissional como resultado de 

determinações sociais, econômicas, culturais e políticas. 

Os resultados da pesquisa permitiram ainda evidenciar a influência das tendências 

pedagógicas conservadoras e progressistas no imaginário e na prática docente contribuindo 

significativamente na construção de suas percepções sobre a docência, demonstrando como 

a convivência dessas diferentes tendências de ensino e educação, no interior do sistema 

educacional, podem gerar complexas combinações na construção das concepções 

apresentadas pelos docentes.  

 Apesar da dificuldade em se restringir, na maioria dos casos, o discurso dos 

professores a um só modelo de racionalidade, foi possível detectar e evidenciar a ênfase, a 

racionalidade predominante no discurso dos professores, o que resultou na apresentação de 

três concepções: a instrumental, a subjetivo-interpretativa e a crítico-dialética que 

orientaram as análises referentes à escolha profissional e percepções sobre o trabalho 

docente dos professores do ensino superior privado. 
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