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Resumo:
A presente pesquisa buscou investigar como se deu a formação pedagógica do professor do
curso de Administração atuante na Universidade do Estado da Bahia do Campus de Salvador e
identificar de que maneira um curso de extensão com componentes curriculares da Educação
contribuirá na melhoria da formação do futuro professor Bacharel em Administração, teve
como objetivo geral, investigar a formação pedagógica deste professor, para compreender como
se deu sua inserção em sala de aula, e como objetivos específicos identificou quais são os
professores bacharéis em Administração que atuam no curso, estes foram selecionados e
convidados para entrevista, com intenção de identificar como ocorreu a sua iniciação docente.
A pesquisa é de natureza qualitativa busca contribuir com aportes teóricos para a formação do
professor de Administração, visto que foi percebido que os profissionais que atuam neste curso,
durante sua formação inicial, não tiveram nenhum contato com os componentes curriculares da
área da Educação, uma vez que sua formação inicial dá-se em bacharelado, a partir deste
resultado, é proposto curso de extensão para a formação continuada para os futuros professores
do Bacharelado em Administração. Trata-se de um estudo exploratório, fundamentado na
pesquisa dos teóricos da área da Educação e da Administração. Adotou-se como metodologia
de pesquisa o estudo de caso por compreender que abrange a lógica de planejamento, com
abordagens específicas, coleta e análise de dados. A pesquisa demonstrou que um curso de
extensão é importante para iniciação do Administrador que deseja ingressar futuramente na
carreira de professor, entretanto isoladamente não conseguirá assegurar sucesso em sua atuação,
pois o processo deve ser contínuo e constante.

Palavras-chaves: Formação de Professores; Educação; Administração; Formação Continuada.

Abstract:

The present research sought to investigate how the pedagogical training of the teacher of
the Management course at the State University of Bahia Campus of Salvador was carried out
and to identify how an extension course with curricular components of Education will
contribute to the improvement of the formation of the future teacher Bachelor of Business
Management, had as general objective to investigate the pedagogical formation of this teacher,
to understand how it was inserted in the classroom, and as specific objectives identified which
are the bachelors professors in Management that act in the course, these were selected and
invited to interview, with the intention of identifying how his teaching initiation occurred. The
research is qualitative in nature and seeks to contribute with theoretical contributions to the
formation of the teacher of Management, since it was perceived that the professionals who work
in this course, during their initial formation, had no contact with the curricular components of
the Education area, a since their initial training is given in baccalaureate, from this result, an
extension course for the continued formation for the future professors of the Bachelor of
Management is proposed. This is an exploratory study, based on the research of education and
Management theorists. It was adopted as a research methodology the case study for
understanding that it encompasses the planning logic, with specific approaches, data collection
and analysis. The research showed that an extension course is important for the initiation of the
Administrator who wishes to enter the career of a teacher in the future. However, in isolation,
he will not be able to ensure success in his or her work, since the process must be continuous
and constant.

Keywords: Teacher Training; Education; Management; Continuing Education
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1 INTRODUÇÃO

Inicialmente, é fundamental esclarecer minhas inquietações e percepções sobre a
formação do professor do curso de Administração, pois elas deram vida a esta pesquisa. Assim
sendo, é imperioso que explique como tudo isso teve início. No ano de 1999, fui aprovado no
vestibular para o curso de Administração. Esta escolha aconteceu inicialmente por já atuar
profissionalmente em um hospital de grande porte de Salvador. Já havia trabalhado em algumas
áreas administrativas desta instituição, por isso nutri o interesse em conhecer mais
profundamente a profissão. Visualizava a possibilidade de desenvolver minhas atividades de
forma mais eficiente e ter a possibilidade de construir uma carreira profissional, mais
proveitosa, reconhecida e valorizada.
Comecei estudar com dedicação o curso e, já nos componentes curriculares iniciais,
pude perceber o quanto a Administração tinha vinculação com a minha busca formativa. Com
a leitura de Maximiano (2011) e Mota e Vasconcelos (2015), passei a entender os estudos e
descobertas de Taylor e Fayol direcionado aos estudos da Administração Científica. Naquele
momento, identifiquei, de forma muito clara, as possibilidades de correlacionar as teorias com
as práticas adotadas nas organizações.
Com o avanço nos estudos da Administração, passei a perceber a mudança de
caracterização do homem não apenas como ser econômico, aquele que se preocupava somente
com as questões ligadas à remuneração, posteriormente migrando para um contexto muito mais
amplo, o da percepção e compreensão do “ser social”, que interage, se relaciona e o quanto isso
é importante para as questões da produtividade industrial. Para Mota e Vasconcelos (2015),
estas percepções surgem após os experimentos de Elton Mayo, marcando o início da escola das
relações humanas.
A partir daquele momento, tomando conhecimento do vivido no passado e seus reflexos
no presente, despertava em mim uma maior identificação com o curso de Administração,
principalmente pelas características de amplitude, dinamicidade e integração com os currículos
e várias outras ciências como a Filosofia, Sociologia, Psicologia, Matemática, dentre tantas
outras. Desta forma, fui me apaixonando por sua capacidade catalisadora, que me propiciava a
melhor compreensão das organizações, suas atuações, das tecnologias, da gestão estratégica de
pessoas, das ferramentas do marketing e das finanças, da produção e tantas outras, e com estas
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significações fui conduzindo minha formação acadêmica em um trilhar extremamente
prazeroso.
No curso de Administração, fui incentivado a cruzar constantemente os conhecimentos
teóricos com os práticos. Neste sentido, Mintzberg e Gosling (2003, p.31) afirmam que:
“Administrar é uma prática que envolve, em grande parte, arte e também técnica, assim como
alguma ciência”, e era desta maneira que os professores me estimulavam a fazer as conexões
dos conteúdos abordados em sala de aula com a prática vivenciada na empresa onde trabalhava.
Era favorecido por possuir uma idade maior do que a média da turma, e por já trabalhar há
alguns anos, o que me propiciava fazer as correlações e colocações com argumentos pautados
nos teóricos e na prática vivenciada na instituição onde atuava profissionalmente. Assim,
contribuía significativamente para melhor elaboração e fixação dos temas abordados, tanto para
mim como para os colegas de curso.
Outro ponto fundamental que me remeteu mais diretamente para a proposta de
pesquisar a formação do professor do curso de Administração se deu porque éramos
incentivados a apresentar trabalhos em forma de seminários com temas ligados aos diversos
componentes curriculares do curso, abordando temas variados. Para a preparação das
apresentações, fazia-se necessário dedicar tempo com planejamento, pesquisa e estudo dos
conteúdos, elaboração de material para aula e criação de estratégias para a apresentação. Nestas
situações, passei a vivenciar a “frente da sala”, expondo conteúdos, então passei a ter feedback
positivo dos colegas que diziam que minhas “aulas” eram interessantes, de entendimento claro
e fácil.
Inicialmente, mesmo gostando das minhas apresentações, acreditava que os colegas que
entraram no curso na mesma época que eu desejavam me agradar por possuirmos certo grau de
amizade; entretanto, tudo passa a mudar quando alguns destes reconhecimentos passaram a ser
feitos por colegas que não estavam matriculados no semestre regular. Passei a ter feedback
positivo também dos alunos que cursavam componentes curriculares fora de sua turma de
ingresso; alunos estes que, muitas vezes, traziam a riqueza de novas experiências e formas, que
compartilhavam novos conhecimentos, que habitualmente acabavam fugindo ao padrão da
turma base que nos acompanhava desde o primeiro dia do curso. Esses colegas traziam e
levavam novas vivências, possibilitando uma amplitude maior de conhecimento, pois cada um
trazia e expunha as práticas de seus saberes.

8
Naquele momento iniciou-se minha inquietude. Aquele desejo de me tornar professor
aumentou, mas precisava saber o que era necessário para lecionar, como era que se dava a
formação de um professor para o curso de Administração.
Ficou evidente a necessidade de ampliar conhecimentos por entender que, para atuar
nas organizações como Administrador, era preciso dedicar-se mais profundamente à visão e ao
entendimento de que as pessoas deveriam ser seu maior patrimônio, pois são elas as
responsáveis pela condução dos negócios e pelo crescimento organizacional.
Graduado, ingressei em uma especialização em Gestão Estratégica de Pessoas. Este
curso foi muito bom e enriquecedor para minha formação, pois nele fui apresentado a novos
conceitos e metodologias. Aquele desejo quase incontrolável de ensinar no curso de
Administração cresceu ainda mais e eu continuava alimentando-o porque algumas pessoas
acreditam que muitos sujeitos já nascem para serem professores. A cada dia ficava mais
encantado com esta possibilidade e alimentava internamente os meios para que conseguisse
atingir meu objetivo.
Como não se deve parar de estudar, fiz um MBA em Gestão de Negócios. Já atuava
como gestor de um serviço do mesmo hospital de grande porte onde trabalhava e trabalho na
cidade de Salvador. Naquele momento, juntamente à nova formação, surge a oportunidade de
iniciar minha atividade como professor na graduação do curso de Administração, na mesma
escola onde me formei, podendo, assim, vivenciar na prática as dificuldades de não possuir
formação específica na área da Educação, pois nunca tinha tido acesso e o aprendizado do
tornar-se professor se deu no dia a dia, praticando, recebendo a colaboração de alguns colegas
mais “experientes” que se disponibilizavam para auxiliar, apesar de não possuírem também
formação específica; afinal, éramos todos bacharéis em Administração e não possuíamos
qualquer formação na área da Educação.
Simultaneamente, passei a integrar o grupo de profissionais que lecionavam nos
programas de formação de estagiários e de jovens aprendizes do Hospital Português. O convite
foi feito pela equipe do setor de Treinamento e Desenvolvimento por conhecer minha formação
e colocações em reuniões institucionais. A cada dia percebia o quanto crescia meu desejo de
ensinar, mas me faltavam conhecimentos na área da Educação e esta questão não saía da minha
cabeça.
Com o passar do tempo, quando já me sentia bem mais seguro em sala de aula, recebi
um convite para lecionar em dois cursos de pós-graduação: um MBA de Gestão Hospitalar e
de Serviço de Saúde e um MBA de Auditoria em Saúde. Acredito que o convite tenha
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acontecido por já possuir amplo conhecimento em gestão de saúde e por trabalhar nesta área há
alguns anos. A prática profissional foi considerada como alicerce para a atuação nestes cursos.
Praticamente estava com a carreira acadêmica se consolidando; entretanto,
interiormente, não me sentia completo. Faltava o desejado conhecimento na área da Educação.
Como grande marco para atingir meu objetivo de melhorar minha formação como professor,
visualizei a possibilidade de ingressar como aluno especial no Mestrado Profissional em Gestão
e Tecnologias Aplicadas à Educação na Universidade do Estado da Bahia. Candidatei-me à
disciplina Teorias da Educação, nada mais sugestivo, sendo selecionado para cursar. A
motivação era imensa, pois consegui vislumbrar que finalmente passaria a ter acesso aos
conhecimentos da Educação, de que tanto sentia falta, para me tornar um professor.
Neste componente curricular, tive contato com diversos autores da pedagogia que me
estimulavam muito mais a ler sobre as suas teorias e as descobertas eram encantadoras. Tudo
isso foi sendo conduzido com muita personalidade e conhecimento pela professora Dídima
Maria de Mello Andrade. Ao final desse processo, já me sentia gratificado, agradecido e
iniciado no contexto da Educação; contudo, ainda era pouco. Precisava aprofundar meus
estudos e compreender melhor o professor, seu processo formativo. Por isto estou aqui.
Ingressei como aluno regular para pesquisar sobre Educação e a formação do professor.
Com esta pesquisa, pretendo contribuir com a formação do futuro bacharel em
Administração que pretende atuar como professor no curso de Administração para atender a
necessidade de cumprir o que está previsto na Lei nº 4.769/65 que regulamenta a atuação do
Administrador, na qual o magistério em matérias técnicas do campo da Administração e
organização deve ser obrigatoriamente exercido por profissionais formados em Administração.
Para melhoria da formação deste futuro professor, compreendo que é imprescindível
pesquisar a formação pedagógica do professor do curso de Administração, escolhemos como
locus da pesquisa a Universidade do Estado da Bahia, especificamente o colegiado do curso de
Administração Campus de Salvador, inicialmente porque o programa do mestrado profissional
do GESTEC pertence a esta universidade, e desta forma podemos contribuir de alguma forma
com os resultados da pesquisa para este curso, além deste curso ser referência no Estado da
Bahia na formação de Administradores, com estas ações é possível identificar as habilidades e
fragilidades da formação profissional, observando os aspectos relacionados a formação de
professores para o curso de Administração.
Proponho uma pesquisa de campo com possibilidade de extrair dados, informações,
comparando os resultados obtidos e correlacionando-os com as teorias consolidadas da área da
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Educação, observando a formação do professor, que se traduza em identificar os possíveis
caminhos para melhoria com a formação continuada deste professor, explorando o
conhecimento pedagógico relacionado à didática, avaliação e prática.
Assim, percebem-se possibilidades e possíveis propostas de mudanças que refletirão na
melhor formação do professor, de seus saberes pedagógicos, traduzindo-os em uma sólida
formação profissional.
Como questão de pesquisa: investigar como se deu a formação pedagógica do
professor do curso de Administração atuante na Universidade do Estado da Bahia do Campus
de Salvador e identificar de que maneira um curso de extensão com componentes curriculares
da Educação contribuirá na melhoria da formação do futuro professor Bacharel em
Administração.
O objetivo geral: é investigar a formação pedagógica do professor Bacharel em
Administração da Universidade do Estado da Bahia Campus Salvador, para compreender como
se deu sua inserção em sala de aula para atuação como professor no curso de Administração.
Os objetivos específicos são: identificar o professor bacharel em Administração que
atuante curso de Administração da Universidade do Estado da Bahia Campus de Salvador;
verificar se existe no projeto do curso algum componente curricular relacionado à área da
Educação; entrevistar os professores Bacharéis atuantes no curso, para identificar como ocorreu
a sua iniciação docente, propor curso de extensão para a formação continuada para os futuros
professores do Bacharelado em Administração.
Para justificar esta pesquisa, sua motivação busca compreender qual a formação na
área da Educação que o professor Bacharel em Administração atuante na Universidade do
Estado da Bahia possui para identificar e sugerir a adoção de metodologias de ensino que
contribuam com a melhor formação do futuro professor dos cursos de Administração. Acredito
que a melhoria de formação refletirá na melhor qualificação dos futuros professores e refletirá
na formação consolidada dos Administradores fundamentada nas maiores exigências, tornandoos mais preparados e aptos ao mercado de trabalho, que se apresenta extremamente competitivo.
Por isto, é imprescindível buscar a melhor qualificação na formação do professor
Bacharel em Administração, a fim de que a sua atividade docente seja construída,
contextualizada, visto que o conhecimento não se traduz apenas em informações conteudistas,
mas na importância destes conteúdos para formação do futuro Administrador.
Este trabalho está divido em uma introdução e mais cinco partes. A introdução apresenta
a motivação, inquietação, contextualização dos objetivos, justificativas, para mostrar a

11
necessidade de se pesquisar a formação do professor que atua nos cursos de Administração a
fim de compreender este processo e as suas possibilidades de melhoria.
No segundo capítulo é apresentado o caminho metodológico, especificado o método,
metodologia, estratégias de pesquisas, coleta de dados, escolhas dos sujeitos da pesquisa e a
abordagem. A partir do problema identificado e do desejo do pesquisador, a implementação de
um processo de investigação pretende encontrar respostas aos questionamentos apresentados.
Já no terceiro capítulo, é abordada a formação do professor, levando-se em conta que esta
é uma atividade extremamente complexa. Para tanto, foi necessário compreender a didática e
sua evolução histórica, os critérios pedagógicos que contribuem para a formação do docente, a
apresentação da atuação do professor, correlacionados com os saberes da docência, que se
caracterizam pela experiência, conhecimento específico e saberes pedagógicos; e, fazendo a
distinção entre o trabalho material versus o trabalho cognitivo e suas importâncias para a
sociedade, neste capítulo, ainda, aponta-se o perfil e os critérios da formação do professor do
curso de Administração.
No quarto capítulo elabora-se uma análise dos dados coletados, partindo-se da escolha
dos sujeitos da pesquisa, os professores bacharéis em Administração, que atuam no curso de
Administração da Universidade do Estado da Bahia, campus Salvador; apresentam-se as
entrevistas semiestruturadas realizadas e a análise dos dados e a sua percepção,
correlacionando-os com os teóricos pesquisados. Evidencia-se, assim, a necessidade social de
investir na formação específica na área da Educação dos futuros professores de Administração.
Na quinta e última parte são apresentadas as considerações finais e suas propostas para
melhoria da formação do futuro professor para o curso de Administração.
Nos anexos, é apresentado o produto desta pesquisa: um curso de extensão direcionado
para egressos e alunos matriculados em cursos de Administração que demonstrem interesse em
se tornarem futuros professores do curso.
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2 CAMINHO METODOLÓGICO

Neste capítulo, abordarei os aspectos da pesquisa, demonstrando a metodologia, seus
critérios, protocolo, forma de coleta de dados e a análise dos resultados, que partirá de uma
abordagem teórica com investigação qualitativa dos teóricos da Educação. Posteriormente será
feita uma breve descrição dos sujeitos/professores participantes desta investigação. Explicarei
as escolhas estratégicas para selecionar os participantes da pesquisa e, como instrumento de
coleta de dados, utilizarei entrevistas semiestruturadas para, em seguida, proceder à análise de
conteúdo para tratamento dos dados coletados.

2.1 Métodos da pesquisa

Por meio das pesquisas é possível, a partir de problemas identificados no desejo do
pesquisador, implementar um processo de investigação que pode encontrar respostas aos
questionamentos apresentados. Neste caminhar é possível que aconteça a produção de
conhecimento, porém é fundamental estar norteado por alguns conjuntos de regras que orientem
no processo de detalhar o objeto estudado; é de grande relevância um método adequado a cada
pesquisa, pois espera-se que ele consiga contribuir com o estudo do fenômeno a ser observado.
Considerando que este estudo pretende investigar como se dá a formação do professor
de Administração, observando seu conhecimento na área da Educação, é preciso compreender
o método da pesquisa, sua natureza e as variáveis estudadas. Consegui identificar o grau de
relacionamento entre as variáveis para o estudo, correlacionando-as com os objetivos; e a
melhor forma para a coleta de dados primários, seu escopo, sua amplitude e profundidade,
associando-a ao tempo disponível para o estudo.
Muitos autores estudam e propõem diferentes tipos classificações de métodos de
pesquisa. Mattar (1999) classifica, em um primeiro momento, a necessidade de compreender
como estão definidos os objetivos e os níveis de solidificação do problema para, posteriormente,
compreender a natureza do relacionamento entre as variáveis estudadas, que podem ser
classificadas como pesquisas exploratórias ou pesquisas conclusivas.
Para Mattar (1999), as pesquisas conclusivas possuem objetivos bem definidos,
procedimentos formais, são bem estruturadas e dirigidas para a solução de problemas ou
avaliação de alternativas de curso de ação e podem ser descritivas e causais. As pesquisas
conclusivas podem ser: descritiva ou explicativa (também chamada de causal ou verificativa).
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As descritivas verificam as características dos grupos e a relação entre as variáveis, estimando
as proporções de determinadas características. Já as explicativas verificam relações de causa e
efeito, testa hipóteses sobre as relações de causa e efeito. Já as pesquisas exploratórias visam
prover o pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em
perspectiva.
Para Mattar (1999), as pesquisas exploratórias são empregadas para oferecer ao
pesquisador um maior conhecimento do tema estudado ou do problema de pesquisa,
fundamental nos primeiros estágios, quando o investigador deve tomar conhecimento, se
familiarizar para entender melhor os fenômenos, mas também pode ser um mecanismo contínuo
do processo de pesquisa.

Figura 1. Relação entre objetivos e tipos de pesquisa

Fonte: Mattar (1999).

Considerando que esta pesquisa tem como objetivo familiarizar e aprofundar
conhecimentos em campo específico da Educação e formação do professor de Administração,
explorando uma situação existente real e factível de exploração, apoiada em bases científicas
consolidadas, permitindo a possibilidade de levantamento de dados bibliográficos, documentais
e entrevistas que são relevantes e consistentes, compreende-se que este estudo está condizente,
conforme defendido por Mattar (1999), como um estudo exploratório, porque o problema de
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pesquisa está formulado de maneira bastante clara para poder especificar os tipos de
informações necessárias e o pesquisador precisa criar seu planejamento de pesquisa.

2.2 Metodologia

A metodologia se baseia no estudo e na avaliação dos diversos métodos disponíveis para
a pesquisa científica, que tem como propósito identificar as suas limitações, associando as
potencialidades da metodologia, e percebendo os seus níveis de implicações e utilização,
observando seu caráter interativo, que inspire a reflexão, adotado com os controles necessários
sem se distanciar dos aspectos da criticidade necessária que a pesquisa pretende.
Pressupõe-se que a metodológica não deve explicar fatos com base em desejos
emocionais dos sujeitos, pois quando existe a contaminação destes fatores os resultados não são
expressos com os critérios de isenção necessários os resultados da pesquisa precisa estar
transparente e traduzir os seus extratos da forma que coletado, trazendo a transparecia
necessária para traduzir os resultados. Outro aspecto passível de observação é que um fato só é
explicado no momento em que as justificativas estão balizadas nos procedimentos
metodológicos criteriosos; por isso o pesquisador assume a responsabilidade de cumprir as
regras previamente colocadas às ferramentas a serem utilizadas, observando também a forma
como serão aplicadas para consolidar e garantir o rigor necessário exigido nas questões
metodológicas adotadas no estudo científico; entretanto, é essencial que a premissa definida
consiga traduzir resultados confiáveis e que também consiga ser verificada e/ou repetida em
outros contextos e momentos com utilização de procedimentos experimentais, transformandose em resultados iguais, semelhantes e validados.
Por isto devem ser adotados procedimentos formais, com possibilidades e estímulos ao
pensamento de reflexão, constituindo e construindo caminhos para descobrir a realidade do
proposto no estudo com suas verdades parciais, visto que os sujeitos não conseguem finalizar
absolutamente todas as possibilidades de entendimento.
Diante do exposto o método da pesquisa exploratório de natureza qualitativa, esclareço
nas estratégias de pesquisa, pelo estudo de caso para realização da pesquisa.
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2.3 Estratégias de pesquisa

Decidido o método de pesquisa como exploratório para este caso, estabelecido,
conforme Yin (2001), como sendo: um estudo de caso permitirá ser realizada uma investigação
para se preservarem as características holísticas, o que é explicado como a possibilidade de ter
uma visão global de todos os elementos pesquisados, seus contextos, fundamentando sua
construção, a partir de estratégias e atividades, que possibilitem levantar dados e informações
que representem uma visão mais ampla do problema apresentado e significativa dos eventos da
vida real; desta forma, conseguirá evidenciar na pesquisa que o “todo” é maior do que a soma
das suas partes isoladamente. Este estudo abordará teóricos que balizam o entendimento e a
contextualização do processo de formação do professor para o curso de Administração e em
seguida será feita uma investigação qualitativa na formação deste professor no campo da
Educação
Os sujeitos desta investigação serão identificados e selecionados; para tanto, serão
identificados quais os professores atuantes no curso de Administração da Universidade do
Estado da Bahia, apenas aqueles que possuem bacharelado em Administração, e estão atuando
no curso, estes serão os sujeitos da pesquisa, partes isoladas que serão vistos como componentes
do todo, para compreensão do seu contexto na sua atuação profissional.
Na perspectiva de Yin (2001, p. 33) “[…] estudo de caso como estratégia de pesquisa
compreende um método que abrange tudo com lógica de planejamento, incorporando
abordagens específicas à coleta de dados e à análise de dados”. Desta forma, será adotado e
praticado um planejamento, definido com clareza de etapas, com aplicação das ferramentas para
que a pesquisa espelhe o esforço realizado com o cuidado e interesse de descobrir as
informações, com a finalidade de ampliar o conhecimento existente.
Assim será feito um estudo de caso que, segundo Yin (2001), é uma investigação
empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real,
especialmente quando, os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.
No estudo de caso é imperioso definir um caso que está sendo estudado, ter a habilidade
necessária de determinar os dados relevantes que devem ser coletados e o que fazer com os
dados após a coleta.
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O estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas,
mas acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não são incluídas no
repertório de um historiador: observação direta e série sistemática de entrevistas.
Novamente, embora os estudos de casos e as pesquisas históricas possam se sobrepor,
o poder diferenciador do estudo é a sua capacidade de lidar com uma ampla variedade
de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observações – além do que pode
estar disponível no estudo histórico convencional. Além disso, em algumas situações,
como na observação participante, pode ocorrer manipulação informal. (YIN, 2001, p.
27).

Yin (2001) estabelece três condições que determinam a utilização de cada estratégia:
a) tipo de questão de pesquisa proposto;
b) extensão do controle que o pesquisador tem sobre eventos comportamentais e
efetivos;
c) grau de enfoque em acontecimentos históricos em oposição aos
acontecimentos contemporâneos.
Analisando essas condições, Yin (2001) constrói um quadro que determina qual a
estratégia de pesquisa mais adequada para cada conjunto de condições.
Quadro 1. Estratégia de Pesquisa.
Estratégia
Experimento
Levantamento

Forma da questão
de pesquisa.
Como, por que
Quem, o que, onde,

Exige controle
sobre eventos
comportamentais?
Sim
Não

Focaliza
acontecimentos
contemporâneos?
Sim
Sim

quantos, quanto
Análise de
arquivos

Quem, o que, onde,

Não

Sim / Não

Não
Não

Não

quantos, quanto

Pesquisa histórica Como, por que
Estudo de caso
Como, por que
Fonte: Yin (2001, p. 24).

As questões propostas são do tipo como ou por que, para um conjunto de eventos atuais
nos quais o pesquisador tem pouco ou mesmo nenhum controle.
Considerando os critérios apresentados por Yin (2001), justifico a estratégia de estudo de
caso pelos seguintes motivos:
a) O colegiado do curso de Administração da UNEB – Campus de Salvador possui lista
dos professores atuantes no curso.
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b) De posse desta lista, na qual consta a formação do professor, pude confirmar, a partir
dos currículos publicados na Plataforma Lattes do CNPq, os professores que são
Bacharéis em Administração, atuantes no curso de Administração da Universidade
do Estado da Bahia, do Campus Salvador, sendo este o critério para inclusão dos
sujeitos da pesquisa.
c) A proposta é atual, pois ainda existe uma carência de estudos com esta abordagem; é
contemporânea, pois trata do seu tempo, percebendo a importância do passado,
vivenciando o presente e olhando para atingir um futuro promissor, além de possuir
relevância temática por pretender integrar os processos de criação e recriação do
conhecimento, possibilitando que os mais diversos elementos da área da Educação e
da Administração consigam se associar e gerar novos tipos de aprimoramentos e de
questionamentos para melhoria da formação dos alunos.
Considerando a abordagem de Yin (2001), entende-se que o estudo de caso é o que mais
bem se aplica aos objetivos da pesquisa e à natureza do presente estudo. Portanto, fica claro que
o pesquisador tem que cumprir uma série de regras constituídas, demonstrando a
instrumentalização adotada e sua utilização, sem se afastar da lógica e do rigor exigido pela
abordagem metodológica.

2.4 Abordagem

Desta forma, neste estudo é possível ao pesquisador obter percepção e melhor
compreensão das diversas variáveis que interagem e influenciam o objeto de estudo.
A abordagem qualitativa nos leva, entretanto, a uma série de leituras sobre o assunto
da pesquisa, para efeito das apresentações das resenhas, ou seja, descreve
pormenorizadamente ou relata minuciosamente o que os diferentes autores ou
especialistas escrevem sobre o assunto e, a partir daí, estabelecer uma série de
correlações para, ao final, darmos nosso ponto de vista conclusivo. (OLIVEIRA,
1999, p.117).

O estudo de caso qualitativo está caracterizado por seu caráter descritivo, analítico,
próprio e por sua natureza heurística – arte de inventar, de fazer descobertas, ciência que tem
por objeto a descoberta do fato, e possibilita a compreensão do próprio estudo, como fenômeno
específico, único de um acontecimento, de uma pessoa, de um processo, ou de uma instituição
ou um grupo social.
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A partir dos conhecimentos absorvidos e da pesquisa realizada, será elaborado um curso
de extensão para os egressos e alunos do bacharelado de Administração que desejem conhecer
sobre a atuação do professor, ou ingressar na carreira acadêmica após sua formação.
O curso oferecido será de oitenta horas, dividido em quatro módulos, de vinte horas,
sendo dez horas presenciais e dez horas na modalidade EaD, com conteúdos compartilhados
em aulas expositivas dialogadas, apresentações por vídeos e leituras inerentes ao conteúdo
formativo referente à formação de professores. O curso é destinado aos egressos e alunos
matriculados do curso de Administração. O conteúdo programático elaborado tem a proposta
de apresentar componentes relacionados à área da Educação para oferecer o primeiro contato
destes sujeitos com a referida área.

2.5 Sujeitos da pesquisa

Esta pesquisa busca identificar possíveis melhorias na formação dos professores que
possam vir a atuar nos cursos de Administração. Sendo assim, para a escolha dos sujeitos da
pesquisa, utilizei, como critérios de inclusão, os professores atuantes no curso de Administração
da UNEB – Universidade do Estado da Bahia, este campo de pesquisa se deu inicialmente
porque o programa de Mestrado Profissional do GESTEC pertencer à referida universidade,
além de ser o curso de Administração desta escola ser referência na qualidade da formação dos
profissionais de Administração no Estado da Bahia.
Para tanto, o presente estudo inclui como sujeitos da pesquisa os professores que são
Bacharéis em Administração do curso de Administração da UNEB – Universidade do Estado
da Bahia, campus de Salvador, para que possa convidar e programar as entrevistas
semiestruturadas aos professores deste colegiado, estando assim excluídos os professores das
outras formações que, apesar de participarem da formação do Administrador, não são o objeto
desta pesquisa.

2.6 A Coleta de Dados

Para Mattar (1999) está definido como coleta de dados a fase onde são efetuados contatos
com os respondentes, para aplicar os instrumentos escolhidos, registrar os dados, efetuar uma
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primeira análise crítica do preenchimento. As operações de coleta de dados precisam ser
minuciosamente planejadas e controladas para que os dados coletados tenham alta qualidade e
para que as previsões de tempo e de custo de coleta sejam atingidas.
Yin (2001) destaca a preparação para a coleta de dados, que é uma atividade complexa
e difícil, por ser fundamental para sequência e validade do estudo de caso, considerando ser
fundamental para o pesquisador possuir algumas habilidades, como ser capaz de fazer boas
perguntas e interpretar adequadamente suas respostas; ser bom ouvinte e não ser enganado pelas
próprias ideologias e preconceitos; ter capacidade para adaptar-se e ser flexível; ter noção clara
das questões que estão sendo estudadas; e ser imparcial em relação ao problema, o qual não é
pretendido numerar ou medir unidades ou categorias. É certo que em alguns momentos farei
este paralelo, porém com o objetivo final de encontrar a forma adequada para se entender às
relações de causa e efeito para definir o entendimento de verdade e razão.
São apresentadas algumas possibilidades de estruturação de entrevistas, que se
apresentam com as seguintes nomenclaturas: estruturadas, semiestruturadas, não estruturadas e
em grupo, ou focais, que vão ser organizadas devido ao seu grau de estruturação.
Nas entrevistas estruturadas, é utilizado como parâmetros perguntas elaboradas
previamente, que funcionam como referência para de coleta de dados, objetivando a
uniformidade de perguntas para todos os sujeitos pesquisados, sem que o entrevistador
influencie ou faça interpretações das respostas, transcrevendo o respondido, seguindo o rigor
metodológico e científico.
Nas entrevistas semiestruturadas, é facultado ao entrevistador dar ao entrevistado uma
maior liberdade de abordar o assunto, tendo o cuidado de manter o foco no tema proposto,
conduzindo sempre que necessário para a pergunta elaborada; como nesta técnica é necessário
ter conhecimento do assunto, o pesquisador deve ser o entrevistador. O grande ganho é possuir
caráter aberto, livre e com amplas possibilidades de respostas.
As entrevistas não estruturadas apresentam-se totalmente abertas, com total
flexibilidade e com propósito de buscar o significado, na concepção do entrevistado. Evidente
que o entrevistador precisa estar atento ao foco da pesquisa, mas consciente de que a
conversação torne-se objetivo básico para a coleta de dados.
Diferentemente das demais técnicas apresentadas anteriormente, a entrevista em grupo
ou focal implica na entrevista realizada com um conjunto de participantes e que deve ser
conduzida pelo entrevistador; entretanto, sabemos que as opiniões e concepções dos
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pesquisados podem sofrer influência do ambiente e serem modificadas de acordo com a
situação social na qual se encontram, podendo prejudicar o entendimento mais amplo e
consistente dos saberes dos entrevistados.
Neste estudo, optou-se pelas entrevistas semiestruturadas por parecerem mais
adequadas neste contexto e por permitirem maior segurança ao investigador. Desta forma, será
realizada entrevista semiestruturada com os professores atuantes no curso de Administração da
Universidade Estadual da Bahia, do campus de Salvador, selecionados dentro do critério de
inclusão da pesquisa de serem Bacharéis em Administração e estarem atuando no colegiado do
curso, possibilitando acesso à fonte de dados de pesquisa primária, quando os dados são
coletados pela primeira vez, possibilitando o levantamento com precisão, focalização,
fidedignidade e validade de certo ator social como a conversação. A entrevista será concebida
contendo perguntas abertas, feitas verbalmente em uma ordem única, para identificar suas
percepções, necessidade ou não dos conhecimentos da formação específica no campo da
Educação, descrevendo as possibilidades de desenvolver uma análise em que se permita
identificar as diferentes formas dos fenômenos, suas ordenações e classificações.

2.7 A escolha dos sujeitos da pesquisa.

Para dar seguimento à pesquisa, conforme definido na estratégia metodológica, foi de
suma importância identificar os professores do Departamento de Ciências Humanas – Campus
I – Salvador, separando os que atuam no colegiado do curso de Administração. Após contato
com a Coordenação do Curso de Administração da UNEB, recebi uma tabela com os nomes
dos professores, sua respectiva formação, status do vínculo, alocação e tipo de carga horária de
trabalho. Com este documento, consegui contabilizar e classificar a formação de cada professor
para depois fazer a confirmação e validação das informações através de consultas realizadas na
Plataforma Lattes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.
Consegui identificar e ratificar quais os professores atuantes no colegiado de Administração
possuíam bacharelado em Administração, pois eles seriam os sujeitos da pesquisa.
É importante mais uma vez destacar que a formação acadêmica em Administração
possui, na sua matriz curricular, componentes de diversos campos do conhecimento, pois,
conforme observado no ementário do curso, existe e há a necessidade da presença de
professores com formação em Economia, Sociologia, Psicologia, Matemática, dentre outras
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áreas do conhecimento. Esses professores atuam e contribuem na formação dos alunos e futuros
Administradores que necessitam destes conhecimentos para atuação no mercado.
Esta afirmação é confirmada e está prevista no projeto pedagógico do curso de
Administração da UNEB, conforme parte extraída abaixo:

A interdisciplinaridade reconhece os diversos ramos do conhecimento e permite
trabalhar com a integração destes ramos, de forma a receber as contribuições de cada
um deles. Assim, compreende-se que a educação superior, desenvolvida de modo
interdisciplinar, proporciona a formação da cidadania consciente, de sua
responsabilidade para com a sociedade. Assim, o indivíduo assumirá seu papel diante
da complexidade, constituindo-se em sujeito ativo e responsável, buscando a
superação e sendo capaz de modificar esta sociedade por meio de atos responsáveis e
coerentes. (PROJETO PEDAGÓGICO CURSO ADMINISTRAÇÃO – UNEB,
p.130).

Desta forma, fica evidenciado que o desenho curricular proposto busca viabilizar a
formação de profissionais com competências e habilidades sistêmicas, raciocínio lógico,
criatividade e proatividade, sem abdicar da preocupação com a capacitação técnica e específica
da Administração, mas também preocupado com a oferta de formação em componentes
curriculares que oportunizem a consolidação da formação interdisciplinar, social e técnica do
profissional de Administração, que pretende se transformar em uma formação abrangente e
integrada aos anseios da sociedade.
Conforme exposto acima, foi possível confirmar que o colegiado do curso de
Administração tem esta preocupação consolidada na constituição do seu corpo acadêmico, pois
possui um total de 27 (vinte e sete) professores, dentre estes existem 18 (dezoito) professores
que possuem formação no bacharelado de Administração – estes seriam os sujeitos desta
pesquisa. Aprofundando um pouco, foi possível detectar entre eles que 15 (quinze) possuem
bacharelado em Administração, 01 (um) professor tem sua formação em Administração Pública
e 02 (dois) em Administração com habilitação em Marketing; contudo, observei no colegiado,
com formação no bacharelado em Administração, que existem 03 (três) professores que estão
licenciados para doutorado, 01 (um) que ocupa cargo na Administração Central da Universidade
e 01 (um) que é Assessor Especial da Reitoria. Assim sendo, optei por excluir da pesquisa estes
05 (cinco) professores licenciados, por isso passei a ter um total de 22 (vinte e dois) professores
do colegiado, porque os bacharéis em Administração passam a ser 13 (treze) professores e
percentualmente representam 59,09% do total de professores do colegiado de Administração.
Considero como sujeito para a pesquisa apenas os professores bacharéis que estão
atuando diretamente no curso. Desta forma, seguem abaixo alguns indicadores em relação ao
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total de professores do colegiado do curso de Administração.
Os que são bacharéis em Administração representam o percentual de 66,67% em relação
ao total dos 27 (vinte e sete) professores; já os 09 (nove) que possuem outra formação deste
mesmo total representam 33,33% do colegiado. Como optei pela exclusão dos 05 (cinco)
professores, 18,52% deste total estão licenciados ou para doutorado ou atuando em outras áreas
da universidade. Assim, tive a modificação da quantidade total de professores para 22 (vinte e
dois), e os professores bacharéis em Administração passaram a ser 13 (treze), considerando
apenas aqueles que estão atuando no curso diretamente. Com isso, a sua representação modifica
para 59,09% de todos os professores do colegiado com a caracterização de bacharel em
Administração.
Abaixo quadro que evidencia o levantamento e caracteriza os professores do curso de
Administração da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, demonstrando o total de
professores, dentre eles os que são Bacharéis em Administração e os que possuem outras
formações, na sequência apresenta a total de professores excluindo aqueles que estão
licenciados de suas atividades no colegiado do curso e que serão excluídos da pesquisa, por não
estarem atuando no curso no momento da pesquisa.
Quadro 2. Colegiado de Administração da UNEB
TOTAL DE PROFESSORES

27

100%

PROFESSORES BACHARÉIS EM ADMINISTRAÇÃO

18

66,67%

PROFESSORES COM OUTRAS FORMAÇÕES

9

33,33%

PROFESSORES BACHARÉIS EM ADMINISTRAÇÃO – LICENCIADOS

5

15,52%

TOTAL DE PROFESSORES EXCLUINDO OS LICENCIADOS

22

100%

PROFESSORES COM OUTRAS FORMAÇÕES

9

40,91%

PROFESSORES BACHARÉIS EM ADMINISTRAÇÃO

13

59,09%

Fonte: Elaboração do autor

Representação gráfica percentual por classificação de formação dos professores,
considerando o total do colegiado:
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Figura 2. Colegiado Administração

COLEGIADO ADMINISTRAÇÃO

33,33%
66,67%

Bacharéis em Administração

Professores com outra formação

Fonte: Elaboração do autor

Representação gráfica do percentual por classificação de formação dos professores,
excluindo os que estão em licença para doutorado ou exercendo outra atividade na universidade:

Figura 3. Colegiado Administração

COLEGIADO ADMINISTRAÇÃO MENOS LICENCIADOS

40,91%
59,09%

Bacharéis em Administração

Fonte: Elaboração do autor

Professores com outra formação

24

Após este levantamento de dados, elaborei um convite para todos os 13 (treze)
professores habilitados para a pesquisa e os enviei por intermediação da coordenação do curso
e através dos e-mails dos professores disponibilizados. Aguardei e, assim que recebia respostas
positivas, concordando e se disponibilizando a participar da pesquisa, agradecia em resposta
pelo próprio e-mail. Naquele momento, já encaminhava em anexo o roteiro de entrevista
semiestruturada e o Termo de Consentimento Livre Esclarecido para leitura prévia do professor
ou professora que concordava em participar da pesquisa. Do total de convites enviados, recebi
5 (cinco) respostas positivas e iniciei o processo de agendamento. Gradativamente programava
as entrevistas conforme disponibilidade dos professores e estas foram marcadas e realizadas
entre os meses de janeiro e fevereiro de 2018, na cidade de Salvador, no estado da Bahia.
2.9 A percepção das entrevistas
De posse das transcrições das entrevistas, optei em identificar cada professor entrevistado
com letras de acordo com a ordem das entrevistas, para fazer as referências aos mesmos no
momento das análises do conteúdo abordado, da forma que segue abaixo:
a) Primeiro entrevistado – Letra “A”.
b) Segundo entrevistado – Letra “B”.
c) Terceiro entrevistado – Letra “C”.
Utilizando o método de análise de conteúdo, onde:
A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e
interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise,
conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a
reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num
nível que vai além de uma leitura comum. (MORAES, 1999, p.7).

Desta forma, foi possível preparar, tornar unitário, categorizar, descrever e interpretar as
respostas dos entrevistados.
Assim, dividi as respostas em 3 (três) categorias:
a) Carreira e preparação para lecionar no ensino da Administração.
b) Necessidade de contato com as práticas da Pedagogia.
c) Metodologias que motivam a aprendizagem.
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No capítulo seguinte, apresentarei os aspectos que estão relacionados à formação do
professor para que se compreenda a sua formação, correlacionando o trabalho material versus
o trabalho cognitivo. Também será apresentado o perfil do professor do curso de Administração,
detalhando a formação do professor Administrador focado na sua prática profissional e,
finalmente, a compreensão do papel do professor na formação dos profissionais da
Administração.
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3 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR

Muito se discute sobre a formação de professores. A docência é vista como uma atividade
extremamente complexa que cobra, dos indivíduos que a escolhem, conhecimentos, habilidades
e atitudes para desenvolver alta capacidade de articulação, conciliando-a às necessidades
conteudistas dos diversos programas e compreendendo o contexto da subjetividade dos
indivíduos, tanto professores como alunos.
Portanto, se faz necessário neste percurso compreender o campo teórico da pedagogia,
entendendo que a didática tem seus objetos no ensino e na aprendizagem para auxiliar no
processo do saber ensinar.

3.1 Compreendendo a didática

Para ingressarmos no campo do ensino é necessário conhecer sobre as competências
pedagógicas, dentre elas é muito importante entender a didática, que está amplamente integrado
aos saberes necessários para o exercício da atuação do professor, relacionado aos conteúdos a
serem lecionados e seus respectivos processos que colaborem com a construção do
conhecimento, seguindo este raciocínio podemos classificar a didática como a arte do ensino.
Segundo Veiga (2004):

Enfatizar o processo didático da perspectiva relacional significa analisar suas
características a partir de quatros dimensões: ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. O
processo didático, assim, desenvolve-se mediante a ação recíproca e interdisciplinar
das dimensões fundamentais. (VEIGA, 2004, p.13).

A didática torna-se um dos instrumentos importantes para a formação do professor, por
isto é necessário, fazer a sua interlocução com o objeto de meu estudo, que busca a melhoria da
formação do futuro professor do curso de Administração, porque as bases dos saberes
necessários para a atuação de professores atuares em sala de aula, com suas práticas estão
alicerçadas e entendidas nos estudos organizados, propositais, de indagação para elaboração da
prática.
Alguns teóricos validam seus estudos nas argumentações descritas abaixo. Para
exemplificar, Pimenta (2012), em seus estudos sobre saberes pedagógicos e sobre a capacidade
de lecionar, afirma:
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Os alunos da licenciatura quando arguidos sobre o conteúdo de didática, dizem em
uníssono, baseados em suas experiências que “ter didática é saber ensinar” e que
“muitos professores sabem a matéria, mas não sabem ensinar” (PIMENTA, 2012,
p.169).

Para isto, é preciso fazer um breve levantamento da evolução da didática.
Fundamentarei os conceitos de didática, a partir de Veiga (2004), quando a pedagogia
tradicional era vista como um conjunto de regras, que consegue assegurar ao professor as
orientações necessárias para que ele possa atuar como docente. O foco estava no professor, na
autoridade que ele possuía e na sua metodologia de ensino. O conteúdo, que, na maioria das
vezes, não fazia parte da realidade social do aluno, era repetido e memorizado. Neste contexto,
os alunos eram passivos ao processo.
Na pedagogia renovada, a didática passa a ser apresentada como um conjunto de ideias e
métodos que estão fundamentados nos pressupostos da psicologia, pois o aprender passa a ser
visto como uma atividade de descoberta, estimulando a autoaprendizagem. O ambiente precisa
compreender e estar propenso a fomentar os interesses e a motivação dos alunos. O foco estava
neles e o professor atua para auxiliar no desenvolvimento espontâneo desses alunos.
Veiga (2004) afirma que, posteriormente, surge a pedagogia tecnicista com as propostas
de que deveriam ser utilizadas estratégias para se atingir o que foi definido previamente para o
processo de ensino-aprendizagem. A escola deveria ser produtiva, racional e organizada, agindo
com a rapidez necessária que o mercado exigia, para formar e inserir os indivíduos (naquele
momento não se conseguia perceber a subjetividade destes “indivíduos” tampouco se percebia
como aquilo poderia interferir em sua educação) da forma mais eficiente para o trabalho. O
foco estava no método e o professor atua como administrador do processo de ensino, com o
objetivo final de inserir trabalhadores nas empresas. Existe uma preocupação como o
desempenho, a prática do aprender fazendo.
Veiga (2004) apresenta que na pedagogia crítica, a didática ressurge como conjunto de
ações que buscam associar escola e sociedade, teoria e prática, professor e aluno. O foco está
no conteúdo, mas este em confronto com a realidade da sociedade. O professor atua como
mediador, fazendo com que os conteúdos abordados tenham vida, sejam relevantes e atuais,
além de representarem significativamente associação à realidade dos alunos.
Apresentado o breve contexto histórico da didática com algumas de suas fases evolutivas,
acrescento que a didática, está relacionada as ferramentas, métodos e recursos empregados e
utilizados pelos professores, na busca de facilitar a interação com os alunos, de modo a

28
possibilitar e facilitar o entendimento da comunicação realizada dos conteúdos, sem se esquecer
de instigar a reflexões, na busca de estimular e propiciar, neles a assimilação crítica e
apropriação das informações necessárias para construção própria dos saberes, por parte dos
alunos, com o objetivo da construção de seus conhecimentos.

3.2 Formação docente

Neste intento, este estudo tem o propósito de é investigar a formação pedagógica do
professor Bacharel em Administração da Universidade do Estado da Bahia Campus Salvador,
para compreender como se deu sua inserção em sala de aula para atuação como professor no
curso de Administração assim estimular a reflexão sobre a formação profissional do professor
de Administração do curso da Universidade do Estado da Bahia, para compreender como foi
construída a formação desse profissional e se o professor do curso de Administração teve algum
contato com as teorias educacionais, visto que os Administradores têm sua formação origem
em um curso de bacharelado e, por opção ou oportunidade, ingressaram no campo da Educação,
transformando-se em professores.
Para o exercício da docência, vale considerar que a formação de professores deve
fornecer as bases para construir um conhecimento pedagógico e da matéria de ensino,
além de competências para conhecer os alunos, o contexto do ensino, do currículo e
as finalidades e políticas educacionais, oferecendo uma formação nos âmbitos
científico, cultural, social, tecnológico e pedagógico que prepare o futuro professor
para assumir a tarefa educativa. (ANDRADE, 2013, p.70).

O processo de formação docente foi fundamentado ao longo do tempo com bases na
Pedagogia, ciência responsável pela formação dos professores; entretanto, há algum tempo
existem e são discutidas algumas propostas utilizadas tanto para a formação inicial como para
a formação continuada dos professores, principalmente quando é observado que, em alguns
momentos, seu olhar se direciona apenas para a formação técnica, que é exigida, muitas vezes,
para atender as proposições das questões relacionadas às regulamentações, principalmente da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996).
Neste sentido, a preocupação com a formação do professor acaba não levando em
consideração o contexto múltiplo que a atuação docente exige, principalmente quando a prática
profissional não é considerada como fator primordial e balizador da construção do “ser
professor”.
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Como afirma Nóvoa (1992):

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos
professores os meios de um pensamento autónomo e que facilite as dinâmicas de autoformação participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um
trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com vista à
construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional. (NÓVOA,
1992, p.26)

Reforçando a citação de António Nóvoa (1992), que traduz como o professor tem papel
fundamental na construção de qualquer sociedade, que atue estimulando o pesar crítico e
reflexivo, que possibilite a construção de sua identidade formativa, que constrói o pensamento
autônomo e de certa forma livre para que os alunos concordem ou não, criando um ambiente
de debate e crescimentos intelectual, apesar da alta complexidade e das exigências deste sua
atuação.
A formação do professor deve ser iniciada no início de sua atuação acadêmica, mas não
pode ser descontinuada, sendo necessária a adoção de programas de formação continuada, que
devem englobar as questões da formação e atuação do professor, construindo as bases do papel
deste profissional no contexto educacional. Por outro lado, as questões pessoais devem ser
incluídas no processo formativo e devem-se observar os contextos sociais e culturais. Não
menos importante, também, é imprescindível incluir, nas bases da formação do professor, a
interferência e contribuição das organizações que influenciam e contribuem para a sua
formação.
Desta forma, como afirmam Marques e Pimenta (2015, p. 136), “O professor passa a ser
identificado como alguém que produz saberes, construído em contexto e com base na reflexão
e na pesquisa sobre a prática, à luz de referenciais teóricos”. Neste sentido já não existe mais
espaço para a formação e atuação de professores como instrumentos apenas de transmissão de
conteúdos, os professores devem atuar como sujeitos que estimulem o pensamento voltado para
a crítica reflexiva, e construção dos conhecimentos próprios. É certo que esta variável ainda
deve existir, no entanto, o papel do professor na nova sociedade global é muito mais amplo e
conectado. Não defendo a exclusão deste procedimento, mas sim a inserção na formação do
professor de critérios que envolvam sua história e vivência de contextos sociais. Nada pode ser
visto e vivido isoladamente. Todas as envolventes do processo educacional devem ser
observadas, identificando problemas e soluções, para se aproximarem ao máximo das reais
necessidades dos alunos.
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Estas afirmações são reforçadas por Feldmann, Hage e Pereira (2015, p. 68) “[...] a
formação do profissional da educação precisa consistir num processo de vivências que
envolvam ação-reflexão-ação ao dinamizar, com maior abrangência, o aprendizado teóricoprático.” Desta forma, o professor deve exercer o papel importantíssimo para sua atuação
profissional, afinal o exercício desta atividade deve ser profissional, como afirmam Marques e
Pimenta (2015):
Ser profissional significa ter autonomia para tomar decisões sobre o processo ensinoaprendizagem (selecionar atividades, textos, formas de avaliação etc., à luz das
demandas concretas), mas também assumir responsabilidade sobre sua ação e os
resultados de aprendizagem que dela devem decorrer. Há, portanto, um conjunto de
saberes específicos que se apresentam como necessários ao exercício da docência, e
que conferem especificidade a essa profissão e ao professor como profissional.
(MARQUES E PIMENTA, 2015, 136).

Como esta pesquisa aborda a formação do professor que atua no curso de
Administração, é necessário compreender que sua atuação tem que ser direcionada para a
promoção da aprendizagem dos alunos, prepará-los com conteúdos da Administração,
abordando seu histórico e evoluções, que são fundamentais e necessários para possibilitar sua
atuação nas organizações, o curso possui características bastante técnicas, entretanto, não
podemos acreditar que isso, isoladamente, seja suficiente para a inserção destes profissionais
no mercado de trabalho. É preciso mais, pois estamos tratando da formação de sujeitos que
precisam ser desenvolvidos não apenas com informações técnicas, mas em sua complexidade,
vistos como seres humanos que interagem e integram a sociedade, que possuem características
únicas. Desta forma, é imperioso ter uma preocupação ampla ao formar o sujeito, e não apenas
o critério de ensinar.
Marques e Pimenta (2015) destacam ainda que o professor precisa ter um
posicionamento que autorize o acesso ao saber socialmente produzido por outras gerações, para
Marques e Pimenta (2015, p.141), “[...] desenvolvimento da autonomia intelectual do estudante
– ou seja, sua capacidade de desenvolver seu próprio processo de conhecimento”; afinal, este
profissional será inserido em todo tipo de organizações e elas estão repletas de pessoas com as
mais diversas formações e com diferentes origens sociais e o Administrador deve estar
preparado para atuar nestes ambientes.
Desta forma, cabe ao professor do curso de Administração o papel de ensinar, que vai
ser balizado pela didática que, para Pimenta, Franco e Fusari (2015, p. 2) “[...] passa a ser a
mobilização dos sujeitos para elaborarem a construção/reconstrução de conhecimentos e
saberes”, desmistificando aquela perspectiva antiga de didática como apenas a da transmissão
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de conteúdos, possibilitando estimular nos alunos a capacidade de pensar, questionar,
aprimorando suas capacidades intelectuais, transformando a aprendizagem, porque a atuação
docente deve ter uma prática reflexiva, estimulando ao aluno um pensar crítico, para estimular
que não aceite sentado o conteúdo compartilhado, sem interagir e, até mesmo, contribuir com
o seu processo de formação.

3.3 Saberes da docência

A partir deste momento, compreendo que a atuação do processo ensino-aprendizagem
é construída como uma estrada de mão dupla: da mesma forma que o professor participa da
formação do aluno, este mesmo estudante, dentro do contexto de acessibilidade e possibilidade
de interação, contribui também para formação do professor. Isso fica muito evidente para mim
devido à experiência que possuo por atuar como professor no curso de Administração e
possibilitar o livre transitar por estradas de mão dupla na minha prática, conforme citado acima.
Assim, tive a grata oportunidade de ter acesso a informações e conhecimentos de algumas áreas
e campos da Administração dos quais não possuía formação específica, muito menos qualquer
experiência; entretanto, atuando como professor, tive a possibilidade de ter acesso a alguns
conteúdos até então desconhecidos por mim, porque, em sala de aula, havia alguns alunos que
já atuavam profissionalmente em algumas dessas áreas. Além de dominarem a técnica
específica, esses alunos se destacavam por possuir saberes muitos específicos desenvolvidos
por anos de prática nas suas atuações profissionais. Esta realidade contribuiu significativamente
para a minha formação.
Em um dos seus textos, Pimenta (1999) apresenta três espécies de saberes da docência,
que estão divididos em:
1. A experiência – caracterizada pela vivência do aluno em sala de aula, o que lhe
possibilita perceber os perfis de seus professores, identificando suas características,
conseguindo separar aqueles que possuem vastos conhecimentos dos conteúdos e conseguem
compartilhá-los com a classe e consequentemente se destacam, diferentemente daqueles que
não conseguem estimular a aprendizagem. A estes profissionais, logo lhes é atribuída a falta da
didática adequada; logo ficam estigmatizados como os professores que não sabem ensinar.
Outro contexto observado no saber da experiência é a contribuição de alguns docentes que
participam da formação dos colegas, por estarem produzindo constantemente reflexões sobre a
prática, pesquisando e divulgando estudos que fortalecem a atuação profissional.
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2. O conhecimento específico – apresenta-se inicialmente fundamentado na
contraposição do que é informação e conhecimento e quais seus objetivos para a sociedade. O
professor precisa ter conhecimento específico dos conteúdos dos componentes curriculares que
vai lecionar e, desta forma, faz-se rapidamente uma associação direta de que os possui e acaba
sendo classificado como bom professor, diferentemente daqueles que não possuem tais
conhecimentos. Neste momento é necessário explicar alguns conceitos.
Com base na perspectiva de Gonzalez, Nascimento e Haselager (2004), que apresentam
que a informação pode ser compreendida como: “[...] processo auto-organizado que permite o
estabelecimento de padrões de ação para organismos situados em ambientes governados por
relações compartilhadas de ordem” e conhecimento como “[...] a criação, preservação e quebra
de hábitos baseados na troca contínua de informação entre o organismo e seu meio”, entendo,
diante do exposto, que a obtenção de conhecimento está baseada em um contexto mais amplo,
que se utiliza da informação, mas o conhecimento permite mais possibilidades aos sujeitos, com
capacidade de infringir alguns hábitos que possam agir como fator de castração, e que a busca
do conhecimento contribua para a transposição das barreiras que possam ser criadas, ou que já
estejam presentes nos ambientes formativos. A Educação passa a atuar no processo de
humanização, evidenciando as possibilidades de inserção ampla na sociedade.
3. Os saberes pedagógicos – Pimenta (1999) destaca que os saberes pedagógicos têm
sua produção baseada na ação dos saberes da Educação, da Pedagogia, relacionados com a
prática. Comumente um dos principais aspectos correlacionados ao saber pedagógico é a
didática, caracterizada como a arte de ensinar. Muito é questionado sobre a relação entre
conhecimento do conteúdo da disciplina, aquele que diz respeito diretamente ao saber teórico
científico, com a didática, que está relacionada às metodologias adequadas para o ensino. Por
isto, e desta forma, é muito comum identificarmos a associação de que se o professor tem
didática, ele sabe ensinar, e, quando ele não a possui, não sabe “passar a matéria”; porém, na
prática, percebe-se que nem sempre esta realidade se concretiza, pois existem professores que,
apesar de cursarem a disciplina didática (teoricamente a possuem) em sua formação inicial ou
até mesmo continuada, não conseguem desenvolver adequadamente a aprendizagem nos
alunos, o que demonstra, e que é confirmado por Pimenta (1999) em sua pesquisa sobre a
Didática na Licenciatura sobre o estudo dos efeitos de um programa de curva na prática docente
dos alunos egressos da Licenciatura da FEUSP:

33
Essa percepção traz, em si, uma contradição importante. De um lado, revela que os
alunos esperam que a didática lhes forneça as técnicas a serem aplicadas em toda e
qualquer situação para que o ensino dê certo; esperam ao mesmo tempo em que
desconfiam, pois há tantos professores que cursaram a disciplina (e até a ensinam!) e,
no entanto, não têm didática. De outro, revela que de certa maneira há um
reconhecimento de que para saber ensinar não bastam a experiência e os
conhecimentos específicos, mas se fazem necessários os saberes pedagógicos e
didáticos. (PIMENTA, 1999, p. 9).

A didática não se apresenta isolada no contexto educacional, e por isso ela sozinha não
dará conta de garantir a aprendizagem. Ela compõe uma das partes das práticas pedagógicas,
estando presente em um ambiente muito maior, composto pela Educação, com uma maior
abrangência, aqui apresentada com suas características formais, aquela que ocorre dentro dos
ambientes escolares e as informais que acontecem todos os dias na família, no trabalho, e na
religião. Já a Pedagogia é a ciência que estuda o processo educacional e se divide em três partes,
sendo uma a parte teórica que aborda as disciplinas da filosofia da educação e as políticas
educacionais, a prática composta pela didática, legislação, administração, orientação e
supervisão e a de pesquisas, que estuda Biologia Educacional, Psicologia, Sociologia e História
da Educação.
Assim como afirma Pimenta (1999):
Os saberes pedagógicos podem colaborar com a prática. Sobretudo se forem
mobilizados a partir dos problemas que a prática coloca, entendendo, pois, a
dependência da teoria em relação à prática, pois esta lhe é anterior. Essa anterioridade,
no entanto, longe de implicar numa contraposição absoluta em relação à teoria,
pressupõe uma íntima vinculação com ela. (PIMENTA, 1999, p. 11).

Existe a colaboração, mas os saberes pedagógicos não são construídos somente pela
prática. Eles necessitam ser relacionados aos conteúdos das mais diversas áreas dos saberes,
capacitação profissional e conhecimentos didáticos pedagógicos; estes vinculados à prática
profissional, associados aos demais saberes da Pedagogia como Legislação, Administração,
Orientação e Supervisão, e aos conteúdos do relacionamento, interação e da sensibilidade
humana. É prioritário possuir uma atitude reflexiva, questionar sua própria conduta e atuação,
sua prática e seus métodos, para se tornar um sujeito que tem desenvolvido a capacidade de se
relacionar, interagir e compreender o outro (neste caso os alunos) atingindo o máximo possível
de seus aspectos, para conseguir o êxito para alcançar os objetivos da Educação.
Tardif e Lessard (2013) abordam a questão do individualismo docente como uma
característica marcante e debatida há muito tempo no meio acadêmico. Quando abordam as
questões das relações cotidianas entre os docentes, é notório que o estudante de licenciaturas
precisa possuir algumas habilidades para ingressar na sala de aula, o que, na maioria das vezes,
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apesar de serem apresentadas pelos professores durante a sua formação, não são “aprendidas”
neste processo. Aqui direciono esta configuração apenas para os cursos de formação em nível
de licenciaturas, nos quais existe a preocupação e interesses diretos na formação do professor.
Mais à frente abordo o objeto desta pesquisa que é o professor bacharel em Administração, que
atua na graduação deste curso na Universidade do Estado da Bahia.
Os estudantes de licenciatura recebem aulas com conteúdos e técnicas direcionadas para
formação pedagógica, destacando-se: o planejamento; a metodologia e didática; e construção
de estruturas de avaliação processual; porém, o que é observado na prática e percebido por
relatos de alguns professores, pesquisados por Tardif e Lessard (2013), é que muitos destes
novos profissionais chegam ao mercado de trabalho com dificuldades em suas áreas de atuação.
Quando se avaliou o planejamento do ensino e construção do material pedagógico, percebeuse que os colegas, professores noviços, mesmo participando do processo formativo, pedem,
necessitam e recebem um maior suporte pedagógico dos professores mais experientes,
revelando que a formação prática ainda requer atenção e preocupação.
A leitura que se faz destas afirmações é bastante contraditória, pois se condiciona que a
didática é meramente “o saber ensinar” e, para os alunos da licenciatura, lhes bastaria
compreender as técnicas da didática que eles conseguiriam atuar em qualquer situação em sala
de aula, pois possuem as técnicas e os resultados seriam positivos; todavia, estes mesmos
professores, contrapondo seus discursos com a segunda afirmação de que existem professores
que cursaram o componente curricular Didática, este que os habilitaria a estar em sala de aula,
e alguns deles até lecionam a disciplina Didática para formação dos alunos, mas não possuem
as “didáticas” necessárias para ensiná-la.
Desta situação existem alguns aspectos que são relevantes, marcados pelo
reconhecimento destes estudantes de que a experiência e os conhecimentos específicos são
extremamente importantes para a atuação do professor. Ter acesso e dominar os saberes
pedagógicos e didáticos é essencial para a atuação como professor, mas isoladamente e sem
observar tantos outros aspectos, não é suficiente para sua atuação em sala de aula.
O que muito preocupa na área da Educação é que na história da formação dos
professores estes saberes estão sendo conduzidos de forma equivocada em trabalhados em
blocos separados e sem articulação, construídos no meio de interesses individuais e muitas
vezes políticos que favorecem e predominam sobre os saberes pedagógicos.
Não se evidencia a preocupação com características importantes na configuração do
processo ensino-aprendizado como o relacionamento entre professor-aluno, características
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relevantes para iniciar o processo de ensino, criar vínculos construindo uma relação empática,
desenvolvendo a capacidade de ouvir, refletir, discutir sobre o grau de compreensão dos
conteúdos, compartilhamento dos saberes do professor e do aluno, pois no caminho da
Educação, os professores ensinam muitas vezes, mas todos os dias aprendem.
Outro aspecto a ser observado e valorizado é o de dar a devida importância à motivação
para conseguir perceber o interesse dos alunos no processo de aprendizagem e articular as
técnicas ativas do ensino, buscando entender o aluno com bases psicopedagógicas, como afirma
Andrade (2013, p. 81): “Para compreender como ser ou não ser professor, implica ainda em
compreender que a subjetividade permeia todo o processo”. Como todo processo subjetivo é
necessário fazer uma imersão nas perspectivas dos sujeitos, na tentativa de compreender, como
se deu ou se dá o processo de formação do professor que será próprio, complexo e singular.
Ao contrário do raciocínio anterior, em outro momento, o processo de formação do
professor tinha seu foco revertido para os aspectos mais técnicos, abordando simplesmente as
técnicas de ensinar, observando apenas um aspecto, o tecnicista. Sendo assim, não se tinha a
percepção do indivíduo no contexto da aprendizagem, complexo e como ser capaz de construir
e contribuir com sua expressão singular e própria, acreditava-se que as tecnologias poderiam
ser utilizadas como artifício para “substituir” o papel do professor em sala de aula. As
tecnologias realmente têm papel e importância fundamental na sociedade e também exercem
um diferencial para o processo de ensino surgindo como ferramenta complementar, além de
exacerbada, a extrema valorização dos saberes científicos. Nesta fase foi dada a importância
didática das disciplinas como o conjunto de técnicas a serem utilizadas para garantir o sucesso
do ensino e da aprendizagem; contudo, essa é uma concepção restrita, sendo questionada por
autores que hoje tratam do tema.
Relacionada às capacidades de questionamento e experimentações para tomar
consciência do papel do professor na formação dos alunos, criação de mecanismos que
possibilitem o aprendizado, conciliando técnicas e os aspectos da subjetividade humana, para
construção e compartilhamento de informações, conhecimentos e saberes.
Na afirmação de Perrenoud (2002), de que “Não é possível formar professores sem fazer
escolhas ideológicas. Conforme modelo de sociedade e de ser humano que defendemos [...]”,
percebo que as competências do professor não podem ser facilmente dissociadas do contexto
sociocultural, pois exercem um papel primordial na cidadania de toda sociedade, percebendo e
compartilhando as caracterizações da globalização, participando dos exercícios de liberdade e
diminuição das desigualdades, que conseguem debater e elucidar as características da
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racionalidade e do fanatismo, capazes de conciliar as inovações tecnológicas com o humanismo,
percebendo e respeitando o individualismo, mas sem se distanciar da cultura de massas, e que
destaquem a importância da compreensão da democracia do totalitarismo.

3.4 Trabalho material versus trabalho cognitivo

Para compreender a atuação do professor, que se configura em um dos exercícios
profissionais mais complexos da nossa sociedade, entretanto bastante instigador, percebe-se
que ainda não existe a valorização que deveria; para tanto, é necessário fazer um breve
levantamento histórico para delimitar, aos atuantes nesta área, a compreensão, na tentativa de
fortalecer e evidenciar qual é o significado do trabalho do professor e seus impactos para a
sociedade.
Tardif e Lessard (2013) relatam que “o ensino é visto como uma ocupação secundária
ou periférica em relação ao trabalho material e produtivo”, sendo que este trabalho material, há
muitos anos, é considerado como o alicerce do trabalho produtivo e, mais amplamente, como
atividade humana fundamentada em teóricos, práxis e como fator relevante e significante da
produtividade, pois vincula-se a este contexto a entrega de produtos: tanto os que utilizam
alguma matéria inerte para sua produção, como também com aqueles que lidam com
organismos vivos como na pecuária, agricultura etc.
Muito se debate, hoje em dia, sobre a importância dos processos produtivos com
distinções evidentes entre as manufaturas, que se utilizam de insumos considerados “inertes”
para a produção de bens e produtos, para utilização, consumo e geração de riquezas da
sociedade, dentre outros aspectos. Por outro lado, o também já consagrado trabalho que atua
com “matérias vivas” para produção de produtos animais e vegetais, que se converterá em
alimento para consumo humano, hobby e também geração de riqueza para a sociedade e tantos
outros aspectos se configuram nas bases da sociedade industrial moderna.
A atividade industrial, em sua forma mais amplamente conhecida, relaciona-se à
fabricação de um produto físico, tangível, caracterizado por bens que podem ser tocados, que
têm existência física.
Para melhor compreender o trabalho material versus trabalho cognitivo, traço um
paralelo, com o início dos estudos da Administração Cientifica, que tinha seu foco na produção,
trabalho exclusivamente material, com sua preocupação direcionada na tentativa de aumentar a
capacidade das indústrias de entregar mais produtos a sociedade, sem ter qualquer importância
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e relevância aos aspectos da cognição, evidenciado por Maximiano (2011) na sua afirmação
que por volta do ano 1900, quando Taylor iniciou seus estudos para aperfeiçoar a produção,
investigando e descobrindo e desenhado a maneira “certa” de se fazer as atividades para atingir
o máximo em eficiência produtiva, pois naquela época o pensamento referente ao trabalho
estava limitado à ação, não existia uma maior preocupação com os processos. Com a diminuição
dos resultados produtivos, Taylor propõe a criação da Administração Científica com sua Escola
Clássica que resumidamente mostra que para haver uma Administração eficiente da produção,
deve-se: planejar cuidadosamente, organizar e coordenar racionalmente a empresa,
comparando-se os resultados alcançados com os objetivos desejados, visando ajustes. Buscavase aumentar a competência e eficiências das organizações, fundamental no sentido de obter
melhor rendimento e resultados para encarar a concorrência cada vez mais acirrada.
Com a necessidade das indústrias produzirem cada vez mais, novas tecnologias foram
implementadas como a divisão do trabalho, diferenciando os indivíduos que pensam e os que
apenas executam os trabalhos. Percebe-se neste momento que o intelecto passa a ser percebido
como diferencial competitivo entre os indivíduos, e a indústria dá o primeiro sinal de
preocupação pela economia de mão de obra.
A partir da compreensão de Maximiano (2011) e Mota e Vasconcelos (2015), percebi a
importância da abordagem de Taylor, que passou a ser considerado um dos precursores da
“Administração Científica”, pois, até então, tudo era conduzido de forma informal, sem as
validações que a ciência exige. As técnicas de racionalização do trabalho operário passam a ser
apresentadas, enfatizando tempo e métodos; no entanto, a preocupação era apenas com o
processo de produção vinculado à diminuição do tempo e aumento da capacidade produtiva;
paradoxalmente, ainda hoje muitas organizações atuam com este pensamento e, por isto, Taylor
foi considerado desumano e insensível, pois tratava os operários como máquina, desrespeitando
sua condição de ser humano.
Para Maximiano (2011) esta escola acreditava que o salário baseado na produtividade
dos operários seria o suficiente para gerar motivação. Quem produzisse mais, em menor tempo
ganharia mais, refletindo em melhores resultados empresariais. Esta é a visão de que o homem
é eminentemente racional ou Homo Economicus é apresentada por Mota e Vasconcelos (2015):
Uma das ideias centrais do Movimento de Administração Científica é a de que o
homem é um ser eminentemente racional e que, ao tomar uma decisão, conhece todos
os cursos de ação disponíveis, bem como as consequências da opção por qualquer um
deles. Por essa razão pode escolher sempre a melhor alternativa e maximizar os
resultados de sua decisão. (MOTA e VASCONCELOS, 2015, p.25)
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Para Maximiano (2011) como também para Mota e Vasconcelos (2015), Taylor também
acreditava que o ser humano era previsível e controlável, egoísta e utilitarista e, quando ocorria
queda da produção, a escola da Administração Científica recorria apenas à correção nas
estruturas organizacionais, esquecendo-se por completo do trabalhador. Outro aspecto
importante dessa escola era sua visão fechada do ambiente da empresa. O ambiente externo que
envolvia a organização não era analisado sob qualquer aspecto, negligenciando todas as
possíveis influências. As tarefas dentro da empresa são fragmentadas e a presença do operário
passa a ser supérflua, pois qualquer um poderia desenvolver a atividade, já que são processos
repetitivos, monótonos e totalmente desvinculados do processo final de produção como um
todo, onde o trabalhador passa a ser um alienado. O operário é explorado também devido à
inexistência de legislação que o defenda.
Dando continuidade à escola da Administração Científica, a Escola do Processo
Administrativo, Mota e Vasconcelos (2015) demonstram que ela é caracterizada pela divisão
do trabalho, autoridade e responsabilidade, unidade de comando, unidade de direção, disciplina,
prevalência dos interesses gerais da organização, remuneração, centralização, hierarquia,
ordem, equidade, estabilidade dos funcionários, iniciativas e espírito de corpo empresarial,
porém, continua a pouca ou quase nenhuma importância na valorização do ser humano.
Outro nome da Escola Clássica da Administração é Henry Ford. Para Maximiano (2011)
e Mota e Vasconcelos (2015), ele é visto como um dos responsáveis pelo salto qualitativo do
desenvolvimento da atual organização empresarial, que organiza e propõe a produção em
massa; busca-se a diminuição dos custos e do tempo de fabricação, fundamentada na integração
vertical e horizontal, na padronização e na economicidade; apresenta a produção em linha para
atender à necessidade de fabricação em larga escala, reforçada pela afirmação de Maximiano
(2011):
Foi Henry Ford quem elevou ao mais alto grau os dois princípios da produção em
massa, que é a fabricação de produtos não diferenciados em grande quantidade: peças
padronizadas e trabalhador especializado […] A grande aceitação dos princípios da
administração científica e da linha de montagem é responsável pela notável expansão
da atividade industrial em todo o mundo. (MAXIMIANO, 2011, p. 34).

Com estas bases, fica evidente que sua preocupação básica está relacionada a aspectos
que até os dias de hoje têm relevância como: princípio de intensificação – diminuir tempo de
produção; princípio da economicidade – redução ao mínimo de estoques de matéria-prima;
princípio da produtividade – aumentar a capacidade de produção do homem, por mecanismos
de especialização e linha de montagem.
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Historicamente a atuação nestas áreas citadas acima, conforme afirmam Tardif e
Lessard (2013) apresentam a extrema valorização dos indivíduos que atuam nas linhas de
produção, como os verdadeiros “cidadãos” da sociedade, deixando de lado qualquer outro
profissional que exercesse sua atividade laboral em outros campos, reforçado pelas mais
diversas tendências históricas que acreditavam que este modelo seria suficiente para
manutenção e crescimento da sociedade, determinando que seria essa indústria o coração da
sociedade e por si só garantiria a evolução econômica e social.
Esta visão é alicerçada nas bases do capitalismo, que valoriza apenas, ou principalmente,
os indivíduos que conseguem “gerar riquezas”, analisando os aspectos principalmente da
produção tangível que são bem fáceis de mensurar.
Por outro lado, quando se fala em produção, também está muito presente o serviço,
caracterizado por um “produto” intangível evidenciado por “bens” fisicamente não palpáveis,
de capital intelectual; um serviço é prestado, e a prestação desse serviço implica em uma ação,
embora meios físicos possam estar presentes para facilitá-lo ou justificá-lo.
É indiscutível que o professor entra neste processo como agente formador de indivíduos
que necessitam do capital intelectual, de algum conhecimento, para ingressar na cadeia
produtiva, que é relevante e respeitada na sociedade. Entretanto, tal fato reforça ainda mais a
caracterização apenas do seu papel secundário na sociedade, vistos como mecanismos na
preparação dos trabalhadores para atuação no campo da produção de bens materiais,
alimentando a cadeia de produção. O tempo destinado ao aprendizado não é visto como algo
significativo ou relevante, apenas como um mero instrumento de instrução, sem a devida
valorização para o que realmente é importante, inserir o profissional em um posto de trabalho
que é respeitado e valorizado pela sociedade.
Tardif e Lessard (2013) não concordam com esta visão e garantem que as sociedades
modernas evoluem na contramão, defendendo que o trabalho do professor está muito distante
de ser uma ocupação secundária ou periférica, em contra partido à hegemonia do trabalho
material, entende-se que o trabalho docente é uma o que possibilita a compreensão das
transformações atuais das sociedades do trabalho.
Um dos primeiros aspectos que se deve observar é a diminuição vertiginosa dos
trabalhadores produtores de bens materiais, muito devido à mecanização das produções,
substituição de homens por máquinas, retirando das linhas de produção o trabalho vivo,
realizado por humanos, que, de alguma forma, atuam intelectualmente e passam a ampliar o
trabalho morto, feito por máquinas que não possuem nenhuma interação cognitiva com o
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processo produtivo, atuando apenas de forma repetitiva, mantendo padrões, tão esperados na
indústria manufatureira de bens físicos.
Desta forma, consegue-se caracterizar que o desenvolvimento científico tende a reduzir
cada vez mais a presença do trabalho humano nas linhas de produção, e nas colheitas de
alimentos, substituindo-o por trabalho feito por máquinas.
O interessante neste processo, é que jamais se conseguirá eliminar totalmente o trabalho
humano, visto que alguém vai precisar desenvolver as máquinas, pensar no desenvolvimento
de novos equipamentos e novas tecnologias, com novas funcionalidades, de maior capacidade
produtiva, além da necessidade de fazer as manutenções preventivas e corretivas; alguém vai
precisar ensinar como construir estas máquinas, como dar manutenção, como utilizar e
compreender o processo produtivo como um todo e não as pequenas partes.
A segunda constatação de Tardif e Lessard (2013) é o surgimento da sociedade do
serviço, indivíduos que dominam e ocupam gradativamente posições que criam e exercem
controle sobre os conhecimentos teóricos, técnicos e práticos, fundamentais para a condução
dos processos decisivos, implementações de inovações para o crescimento cognitivo e
tecnológico. Surge, a partir deste contexto, a sociedade da informação ou do conhecimento.
Esses indivíduos detentores de saberes passam a ocupar posições de destaque na
sociedade e atuam na gestão, distribuição, na criação e armazenamento de conhecimentos, o
que caracteriza o surgimento da “sociedade cognitiva”.
Muito se discute a importância do ser humano nos contextos sociais, inclusive nas linhas
de produção, fazendo mais uma vez o paralelo com a ciência da Administração. Para Mota e
Vasconcelos (2015) e Maximiano (2011), a realização do estudo, denominado como a
experiência de Hawthorne, implementada por Elton Mayo, pretendia perceber a inserção do ser
humano nas linhas de produção, observando sua atuação de uma forma diferenciada, buscando
compreender o indivíduo trabalhador, o que ele carregava nas suas relações de trabalho e o que
poderia refletir direta ou indiretamente na sua produtividade.
Elton Mayo cria o Comitê de Humanização Industrial, fundado pela Western Electric
Company. O trabalhador recebe status de humano, após o experimento desenvolvido entre os
anos de 1927 e 1932, que apresentou os seguintes resultados: a produtividade sofria
interferência de padrões e comportamentos informais dos grupos de trabalho; os padrões e
normas informais são oriundos da cultura e hábitos individuais, reflexo de suas características
de socialização; no momento em que ocorria discordância entre as regras de trabalho e os
padrões informais, a produtividade caía.
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Para Mota e Vasconcelos (2015), a partir deste momento, surge a Escola de Relações
Humanas: percebe-se a importância das pessoas para todo processo organizacional e surge o
conceito de Homo Social, no qual o homem é visto como “ser” e seu comportamento não pode
estar limitado a esquemas simples e mecanicistas. Ele está presente nos sistemas sociais e
biológicos, além de que cada um é percebido como um indivíduo único, com diferenças
individuais, necessidades próprias, afeto, aprovação social, prestígio e autorrealização e
capacidade de pensar, aprender, concordar e discordar.
Pode-se perceber que a formação dos indivíduos deve ser rica, não somente de
conteúdos, que colaboram para a confecção e a condução das atividades produtivas materiais,
mas deve estar impregnada de senso crítico, capacidade de reflexão, para possibilitar a
construção de novos caminhos que são presenciados todos os dias.
Para Lima, et al., (2015, p.88):
É no reconhecimento do espaço contraditório que é a realidade do chão da escola, na
teia das relações ali desenvolvidas sobre os saberes técnicos da profissão e o
reconhecimento dos limites e desafios desse trabalho, que o sujeito vai construindo
sua identidade. (LIMA, et al., 2015, p.88).

Desta forma, percebemos que a sociedade mundial, principalmente a dos países que
possuem um nível de desenvolvimento mais avançado, os classificados como “trabalhadores
produtivos” estão perdendo status e apresentam altos níveis de diminuição destas categorias
profissionais. As organizações estão ofertando cada vez menos oportunidades de emprego, não
estão mais gerando tantas categorias assalariadas, reduzindo significativamente este vetor de
produção e da transformação da sociedade. É percebido que existe uma maior preocupação com
a evolução dos serviços em contraposição à evolução industrial.

Outra constatação nesta nova sociedade que valoriza o serviço: os indivíduos
“pensantes” ocupam cada vez mais os espaços e posições mais significativas da sociedade,
comparando-os aos que meramente produzem. Exercitar a criticidade necessária para evolução
da sociedade, claramente favorecidos pelo maior aprofundamento nos conhecimentos teóricos,
técnicos e práticos que balizam as decisões, geração de inovações, que atendem a necessidades
das sociedades que clama por mudanças sociais e crescimento cognitivo e tecnológico.
Também é crescente o número de indivíduos que buscam formação em atividades
especialistas que atuaram em resoluções e gestão de problemas econômicos e sociais e, para
tanto, é essencial uma maior e melhor formação e estes saberes estão presentes e são oriundos
das ciências naturais e sociais, que são alicerçadas em conhecimentos formais, de informações
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abstratas e das tecnologias que se multiplicam na sociedade.
Para concluir, nas reflexões de Tardif e Lessard (2013), em sua quarta constatação,
ficam evidenciadas as transformações de maior valorização dos profissionais que exercem suas
atividades laborativas para aquelas que exigem ou possuem uma maior interação com os seus
ofícios relacionados e que se conectam aos seres humanos como seu “objeto de trabalho”, pois,
sendo mais interativas, é exigido maior desenvolvimento de técnicas e de saber para a condução,
pois para este trabalho.
Segundo Tardif e Lessard (2013), é muito importante compreender que as pessoas não
são um meio ou uma finalidade do trabalho, mas a “matéria-prima” do processo do trabalho
interativo e o desafio primeiro das atividades dos trabalhadores. Com esta afirmação, passa a
existir a transformação de um dos principais organizadores, articuladores, consolidadores das
sociedades modernas avançadas.
Muito se debate, hoje em dia, sobre as competências do professor, porém dois aspectos
fundamentais extrapolam sua a formação: o primeiro seria a capacidade da prática reflexiva
para se adaptar à sociedade que está em constante transformação, e, para isso, é imprescindível
possuir a capacidade de inovar, pensar sobre as pessoas, sobre situações, coisas, e nas relações
entre elas encontrar e resolver problemas ou situações de novas maneiras, independentemente
dos recursos que você possua, a ter a capacidade de fazer mais com menos, desenvolver a
capacidade criativa. Reflito neste momento, a realizada que vivenciarmos em algumas
instituições de ensino, que é a falta de recursos, para o ensino, e defendemos que o ideal e
necessário é os professores terem disponível os recursos, investimentos e atenção dos
envolvidos com a educação, para obtermos melhores resultados para a sociedade, por outro lado
devemos também fazer mais com mais, pois muitas vezes os recursos existem, mas pela falta
da atuação critica e inovadora, não se consegue vislumbrar as possibilidades de
desenvolvimento de melhores práticas.
Mais um aspecto, porém não menos importante, é o de possuir a capacidade de negociar,
caracterizado como processo social utilizado para conciliar e estipular acordos, resolver,
intermediar ou até evitar conflitos; para este fim, é necessário ser previsível e coerente a fim de
conquistar a confiança do seu interlocutor, ser claro e transparente, conduzindo a tratativas de
forma honesta para regular a prática de forma decisiva para se atingir os objetivos.
O segundo aspecto é a implicação crítica, participar e se envolver nos debates políticos
sobre a Educação. A sociedade precisa do professor presente e atuante nas discussões que
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envolvam as finalidades e os programas escolares, que tragam a possibilidade de
democratização da cultura, demonstrando envolvimento com a gestão do sistema educacional
e compreendendo o usuário e fortalecendo os usuários do sistema.

3.5 O perfil do professor do curso de Administração
3.5.1 A formação do professor de Administração
Como o objetivo deste estudo é investigar a formação pedagógica do professor Bacharel
em Administração da Universidade do Estado da Bahia Campus Salvador, para compreender
como se deu sua inserção em sala de aula para atuação como professor no curso de
Administração.
Partindo deste contexto, se faz necessário entender o curso de Bacharelado em
Administração. O curso de Administração é uma carreira que ocupa o segundo lugar em
quantidade de alunos matriculados, conforme dados que constam no censo da Educação
Superior divulgado pelo INEP/MEC (2014). O número de alunos que estava em processo de
formação no curso de Administração naquele período era de 801.936 (oitocentos e um mil,
novecentos e trinta e seis) alunos, e, naquele mesmo ano o número de ingressantes foi de
302.230 (trezentos e dois mil, duzentos e trinta) alunos e de 112.185 (cento e doze mil, cento e
oitenta e cinco) alunos que concluíram o curso naquele mesmo ano. Considerando o total de
ingressantes e concluintes, o curso de Administração ocupava o primeiro lugar em relação a
todos os cursos ofertados pelas IES brasileiras, somando as públicas e privadas, demonstrando
destaque nas escolhas de estudos dos alunos.
Outro aspecto para o qual deve-se estar atento e que traz inquietação é como os cursos
de Administração têm seu foco na formação de bacharéis, sendo que o bacharelado está
direcionado para preparar o aluno para exercer funções no mercado de trabalho. Mais
especificamente, forma o Administrador para que ocorra sua inserção nas organizações
públicas, privadas, e não governamentais, nas mais diversas áreas de trabalho.
Isto posto, e pensando na formação do professor que atua no curso de Administração, e
por evidenciar-se que não existe uma formação direcionada para licenciar professores de
Administração, prepará-los para inserção em sala de aula, com o objetivo de atuar como
professor, é tarefa complexa e requer atenção especial.
Destaco que esta situação não é exclusividade desta formação específica e posso
estender esta realidade para a grande maioria dos cursos de bacharelado que também necessitam
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de professores para a continuidade de formação de novos profissionais como: Direito,
Medicina, Economia, Contabilidade, dentre tantos outros.
Destaco que não consegui encontrar ofertas de cursos de licenciatura em Administração
na Bahia, como também não identifiquei o mesmo curso no Brasil, tendo como referência
pesquisa realizada na rede mundial de computadores. Muito provavelmente a inexistência de
oferta é porque não existe demanda, e também pela grande preocupação de formar profissionais
para atuar no mercado de trabalho nas carreiras executivas, na gestão das organizações,
deixando de ter qualquer preocupação com a formação de possíveis e futuros professores para
a atuação nos cursos de Administração.
É importante destacar que, conforme regulamenta a Lei nº 4.769/65, aprovada pelo
Decreto nº 61.934/1967, que regulamenta o exercício da profissão do Administrador, está
garantida por um dos campos privativos de atuação, mais especificamente em seu item (e) que
o magistério em matérias técnicas do campo da Administração e organização, só pode ser
exercido por profissionais com formação específica na área, o que colabora com o proposto por
esta pesquisa de estar preocupada com a formação do professor que atuará nos cursos de
Administração.
Diante do exposto, não conseguimos perceber qualquer interesse das IES em oferecer
formação específica para formação do professor para o curso de Administração, paralelamente
também não existe preocupação efetiva na prática e atuação mais efetiva dos órgão
regulamentadores em direcionar esforços para determinação de formação, inclusive deixando
esta responsabilidade, na grande maioria das vezes, para os cursos de qualificação stricto sensu,
mesmo estes cursos tendo como principal característica a formação de pesquisadores, não
existindo prioritariamente a preocupação direta com a formação destes professores, para ocupar
este importante papel na sociedade.

Conforme se verifica na afirmação de Pimenta (2012):
[…] se espera que forme o professor. Ou que colabore para sua formação. Melhor
seria dizer que colabore para o exercício de sua atividade docente, uma vez que
professorar não é uma atividade burocrática para o qual se adquirem conhecimentos
e habilidades técnico-mecânicas. (PIMENTA, 2012, p. 163).

O trabalho do professor na sociedade tem basicamente sua atuação sobre e com seres
humanos, caracterizado fortemente nas relações com e entre pessoas, e, nesta relação, estão
presentes diversos aspectos das relações humanas, como as características de negociações,
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controle, capacidade de influenciar, entreter, divertir, cuidar, servir, dentre tantas outras.
Percebo que o papel do professor na sociedade traduz-se em uma grandeza de possibilidades e
responsabilidades, que deve ser avaliada rotineiramente, na busca do crescimento e valorização.
Para Andrade (2013), o ensinar e o aprender fazem parte de um processo que tem
características próprias e únicas, e estão inseridas em ampla diversidade, que não podem ser
finalizadas no espaço e no tempo devido à sua alta dinamicidade. É necessário ter a preocupação
contínua, estar atento aos seus contextos e suas complexidades para conseguir perceber suas
concepções e interações, pois não se pode deixar de perceber a importância do relacionamento
entre as teorias.
Este entendimento é reforçado na citação de Andrade (2013), o processo de ensinar e
aprender necessita de discussões contínuas, organizadas por meio de teorias e concepções que
remetem umas às outras compreendendo seus graus de complexidade e observando seus
relacionamentos lógicos.
Quando correlacionamos o papel do professor nos cursos do ensino superior, e para este
trabalho mais especificamente, que aborda a formação do professor do curso de Administração,
é preciso entender, estar preocupado e ter a responsabilidade de direcionar fortemente os olhares
e a preocupação em formar estes profissionais, os Administradores, para atuar no mercado de
trabalho e atender às demandas deste mercado que se apresenta cada vez mais exigente e
competitivo; contudo, é preciso entender a fundamental importância da formação deste
professor que é o agente formador; afinal, entendemos que o professor faz parte e colabora
significativamente neste processo.
A princípio, é cobrado do professor domínio do conteúdo, conhecimento das
metodologias de ensino, mas, principalmente, é exigida a imperiosa necessidade de introduzir
inovações tecnológicas ao processo formativo; não apenas aquelas que exigem um recurso
computacional, mas todo conjunto de ação ou de alteração que possa afetar positivamente,
direta ou indiretamente os principais pontos da formação e construção do conhecimento dos
alunos pelo ensino. Estas ações devem provocar mudanças nos sujeitos em formação e,
consequentemente, na sociedade, observando e interagindo com seus novos anseios e desejos.
Reflexões sobre concepções intrínsecas do papel do professor, com a percepção da
necessidade de mudança, também objetivando incluir o elemento empreendedor, que produz
um maior envolvimento dos interlocutores da Educação, possibilitam o compartilhamento do
conhecimento, promovendo o desenvolvimento de habilidades e competências nos alunos.
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O grande desafio para o professor do ensino superior no curso de Administração está
relacionado à ausência de formação prévia e específica para atuar como professor; isto por que
os cursos de Administração, como afirmei acima, têm sua estrutura para formação de bacharéis,
sem ter qualquer contato, na grande maioria das vezes, com qualquer formação educacional.
Gatti (2003) evidencia a complexidade do papel do professor ao afirmar que não
existem, e provavelmente não existirão, quaisquer ferramentas ou práticas que consigam
garantir o aprendizado dos alunos, e que a transmissão de conhecimento deveria ser tratada
como uma via de mão dupla: um professor disposto a ensinar, e a outra dos alunos que estejam
dispostos a aprender, pois não existem milagres quando o objeto de estudo é a formação
humana. A autora afirma que não existirá, com toda tecnologia disponível e esta “transmissão”
não é possível, pelo menos ainda, pois ainda não existe a possibilidade de se implantar um chip
de sabedoria nos indivíduos que buscam ou não a melhoria de formação.
Para minimizar estas possíveis deficiências, é muito comum que os Administradores
que desejam ingressar na carreira acadêmica procurem a qualificação e aperfeiçoamento para
atuação como professor nos cursos de pós-graduação stricto sensu que, na verdade, não tem
como objetivo a formação de professor, e sim formação para a pesquisa; entretanto,
paradoxalmente, os órgãos regulamentadores valorizam e reconhecem esta formação como
critérios de inserção no mercado, que, no meu ponto de vista, são bastante questionáveis.
Instituições que possuem em seus quadros funcionais mestres e doutores, mesmo com suas
formações nestes cursos, quase em sua totalidade, formam pesquisadores e não capacitam
professores.
Especificamente e seguindo o objeto deste estudo, tratar da formação de professores
para o curso de Administração, utilizo como parte de referência artigo publicado por SouzaSilva e Davel (2005), que teve como propósito investigar as concepções, as práticas e os
desafios na formação do professor de Administração. Para isso, neste estudo, foram feitas
entrevistas com representantes das principais entidades regulatórias e fomentadoras
relacionadas ao ensino da Administração, sendo elas: Associação Nacional dos Cursos de
Graduação em Administração (ANGRAD), Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Administração (ANPAD), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal no Ensino Superior
(CAPES – Consultores Ad hoc), Ministério da Educação (MEC – Consultores Ad hoc), que
tiveram como metodologia a análise do discurso dos entrevistados para apresentar suas
conclusões.
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Como foi apresentado nos dados do INEP/MEC acima, que demonstra o grande
quantitativo de alunos matriculados e o crescimento de alunos ingressantes e também de
concluintes nos cursos de Administração, pode-se perceber que a demanda por professores para
atuação neste curso consequentemente aumentou, mas quem seriam os professores que
poderiam atuar nestes cursos? E eles estariam preparados?
Na visão dos entrevistados, por Souza-Silva e Davel (2005), existem quatro tipos de
professor no ensino superior de Administração no Brasil: (a) alta experiência docente e alta
vivência gerencial; (b) alta experiência docente e carência de vivência gerencial; (c) baixa
experiência docente e alta vivência gerencial; e (d) baixa experiência docente e baixa vivência
empresarial.
E para eles a representação deste profissional está representada na argumentação
infracitada:

Segundo a maioria dos entrevistados, o primeiro tipo (alta experiência docente e alta
vivência gerencial) é o modelo ideal e almejado de professor na área de
Administração. É aquele professor que consegue transitar tanto no campo da docência
quanto da vivência gerencial, atuando como acadêmico e consultor empresarial.
Sendo assim, supõe-se que tem maior probabilidade de contextualizar o conhecimento
na prática, quando assume o papel de docente e, por outro lado, é um consultor mais
fundamentado teoricamente. (SOUZA-SILVA E DAVEL 2005, p. 121).

Na prática, como não se tem uma formação para atuação como professor, os critérios
demonstrados estão sempre relacionados aos explicitados acima, a escolha baseada em prática
gerencial e experiência docente. Ter experiência em gestão facilita o ingresso desses
profissionais para atuação como professores nos cursos de Administração, e isso é bastaste
compreensível porque o próprio curso valoriza, em sua grande maioria, os aspectos técnicos e
práticos da formação do futuro Administrador.
Todavia, fica o questionamento que é bastante difícil de entender quando das
classificações de alta experiência docente. Seria pelo fato dos profissionais já atuarem como
professores há muitos anos? Estariam relacionadas por critérios de avaliações institucionais
relacionados ao desenvolvimento do professor? Ou por sua formação específica? Ou, de fato,
sua atuação em sala de aula? Desta forma, fica um questionamento: este professor, que é
classificado como de alta experiência docente, realmente tem a qualificação necessária para
ensinar ou apenas transmitir o seu conhecimento técnico?
É evidente que em algum momento da carreira ele iniciou sua atuação acadêmica. A
forma de ingresso, não se sabe explicitar qual foi; contudo, no início de sua inserção,
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provavelmente ele não possuía nenhuma qualificação ou experiência para atuar como professor;
muito provavelmente esta experiência pode ter sido adquirida em alguns cursos, mas não
podemos garantir ou sequer afirmar que estes momentos podem qualificar e preparar para a
formação destes professores.
Como atuo como professor em um curso de Administração em uma instituição privada,
vou exemplificar como se deu o meu processo de inserção na docência, entendendo a mesma
como profissão, apesar de, no momento do início de minha carreira acadêmica, não possuir as
qualificações que hoje considero importantes para a atuação como professor.
Como afirmei acima, acredito que o “ser professor” esteja qualificado como uma
profissão, e deve-se encarar o ato da docência com a responsabilidade que a carreira exige. Esta
necessidade deve ser respaldada por todos os atores e instituições que estão inseridos neste
processo. Esta linha de raciocínio foi internalizada em mim e é reforçada pela afirmação de
Marques e Pimenta (2015, p. 137) “[...] a docência implica a posse de um conjunto de saberes
específicos, a passagem por processos institucionalizados de formação – responsáveis pela
certificação, sem a qual não é possível atuar naquela profissão [...]”.
Como relatei em parágrafo anterior, ingressei na profissão docente sem ter quaisquer
experiências sobre esta área, mas, como para o curso de Administração era e ainda é muito
valorizada alta vivência gerencial, fui beneficiado de alguma forma, pois já havia trabalhado
em algumas áreas administrativas de um hospital de grande porte, o que me classificava como
profissional de boa vivência gerencial, transformando esta condição como facilitadora para o
ingresso do exercício da profissão de professor no curso de Administração.
Outro aspecto que considero relevante, e uma das características que considero
extremamente importantes para minha inserção na docência, foi o desejo de ensinar, o que me
daria a oportunidade de participar do processo de formação de outros sujeitos. Por este caminho
encontrei a continuidade dos estudos, na pós-graduação, mais especificamente uma
especialização em Gestão Estratégica de Pessoas, curso bastante interessante, porém com
características claras de reforço para os conteúdos técnicos, com foco na formação específica
em gestão de pessoas, que agregou bastante à minha formação e me aproximou das pessoas. Na
tentativa de entender os outros, hoje consigo correlacionar sua importância para minha atuação
como professor; afinal, o que se encontram nas salas de aulas são pessoas, que precisam ser
entendidas em seus contextos. Mais adiante fiz um MBA – Gestão de Negócios. Este curso
estava muito direcionado às questões da gestão organizacional e propiciou ascensão
profissional na minha carreira executiva; porém, no decorrer do curso, percebia que ele não
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tinha nenhuma preocupação em abordar o saber da atuação como professor porque nada foi
apresentado durante este processo de formação.
Esses cursos não continham, nos componentes curriculares, e nem se discutia, qualquer
assunto de preparação para o ensino; por outro lado, como já mantinha o desejo de ensinar
muito latente, usei a estratégia de passar a observar a atuação dos professores que neles
lecionavam; observava tanto aqueles classificados como bons professores, que, a princípio,
deveria seguir, e aqueles que tinham características consideradas negativas.
Meu olhar não estava direcionado apenas ao conteúdo ministrado, mas prioritariamente
era remetido para aqueles professores que se destacavam pelas técnicas de ensino diferenciadas
e estimuladoras; aqueles que proporcionavam o pensar, que conseguiam provocar reflexões
correlacionando com a prática, fazendo com que os alunos conseguissem propor soluções nos
ambientes empresariais, dentro de um macrocontexto. Desta forma, acredito que, mesmo
inicialmente, fui “aprendendo” a ser professor.

3.5.2 Reflexão sobre as bases da formação do professor de Administração

Ainda abordando o estudo de Souza-Silva e Davel (2005), percebi que a partir do que
afirmam os entrevistados e representantes das principais entidades regulatórias e fomentadoras
relacionadas ao ensino da Administração, a concepção referente à formação do professor está
dividida em um conjunto de três critérios: (a) absorção explícita (de conteúdos técnicoprofissionais, de conhecimento em didática, pedagogia e tecnologias de ensino, de
conhecimentos sobre a história da Administração); (b) de interação (com os estudantes e com
os pares) e (c) participação em comunidades (de prática reflexiva e de aprendizagem prático
gerencial).
Analisando os critérios da absorção explícita, percebo que eles estão baseados
principalmente nas formações em conteúdos técnico-profissionais, nos quais a formação é
efetivada a partir da participação dos professores em cursos de aperfeiçoamento, que objetivam
o aprendizado de novas técnicas e instrumentos, teorias e conceitos da Administração; também
existe a preocupação com outro ponto significativo que está fundamentado na capacidade e
possibilidade de desenvolvimento sobre didática, pedagogia e das tecnologias de ensino.
Encontramos neste ponto reforço da justificativa deste estudo, que busca compreender como se
dá o processo da formação pedagógica deste professor e encontrar a construção deste caminhar,
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ainda observando a formação técnica e reforçando a necessidade de estudar a história da
Administração e sua evolução.
Já ao avaliar o critério de interação, percebe-se que tem destaque o relacionamento com
o aluno. Ele pode ser vivenciado tanto pela harmonia das relações, quando se busca introduzir
atividades inovadoras e estimulantes em sala de aula, que contribuem para a formação do
professor, quanto pelas discordâncias na relação professor-aluno, quando são permitidas e
estimuladas avaliações críticas, ou quando o aluno consegue expor suas percepções ao
professor; quando essas possibilidades não existem, os alunos recorrem, muitas vezes, à
coordenação do curso para registrar reclamações sobre os métodos utilizados pelo professor.
A melhoria do processo formativo deste professor, habitualmente a gerar conflitos, sendo
estes pautados no respeito mútuo, e quando existe o interesse entre estes pares, é fator
determinante para a via de mão dupla de formação citada por Gatti (2003), na qual deveria
existir um professor disposto a ensinar, e, do outro lado, alunos que estejam dispostos a
aprender. Nesta perspectiva, ainda surge como possibilidade de formação em encontros
informais que muitas vezes acontece após a aula entre o aluno e o professor, onde se buscam
mais detalhes dos conteúdos abordados, um aprofundamento do que foi apresentado.
Acrescento, como afirmei acima, pois o curso de Administração está inserido em amplas
possibilidades de mercado. Muitas vezes o professor se depara com alunos que possuem mais
experiência e até conhecimentos técnicos em algumas áreas específicas da atuação do professor,
e, nesta hora, o papel se inverte, tendo o aluno a possibilidade de contribuir com a formação do
professor.
Outra possibilidade do critério de interação está baseada na contribuição dos (pares)
professores mais experientes com os que estão se inserindo no mercado de trabalho. Este
relacionamento possibilita a formação dos novos professores, funciona como uma relação
recíproca de confiança de compartilhamento da prática profissional, que instrumentaliza a
melhoria do processo educacional; mas a concepção deste relacionamento interpessoal não está,
a princípio, fundamentada em alguma metodologia educacional de formação do professor. Ela
é pautada na prática deste “formador”; Nesta linha de raciocínio, podemos ter duas
possibilidades: a de ser este professor um profissional atualizado nas vivências técnicoprofissional e didático-pedagógicas, e que também possua com ampla formação sócio-prática.
Quando o ingressante faz a escolha acertada, a probabilidade de aprimoramento é bastante
significava; contudo, também existe a situação inversa: o risco de ser escolhido pelo novo
professor mentor que não possua características que contemplem as necessidades da atualidade,

51
inclusive ainda é possível questionar qual é a capacitação efetiva deste professor para atuar
como formador?
Uma escolha de forma equivocada, por exemplo, ter como mentor um professor que não
acredite na Educação, baseado nos critérios de transmissão dos conteúdos, sem dar a devida
importância aos relacionamentos sociais, sem conceber as diferenças políticas e econômicas,
que não permita e não valorize a interação e integração entre o professor e aluno; entre o aluno
e o professor; entre professor e os alunos com a sociedade, entre o professor e os alunos e as
outras áreas de formação. Desta forma estaríamos perpetuando um “modelo” não adequado
para as exigências atuais.
Analisando as contribuições e observando o critério de participação em comunidades,
são amplas as possibilidades para inserção do professor em um processo de formação, como a
criação de ambientes propensos à reflexão, discussões e elaborações de práticas de ensino,
oportunizando exercícios e práticas de aulas monitoradas, que funcionam como uma espécie de
estágio formador, no qual a elaboração se deu a partir de critérios construídos, analisados e
avaliados previamente, mas também para o curso de Administração existe uma grande
relevância para a aprendizagem, gerencial e executiva, que se transformará, na grande maioria
das vezes, no dia a dia da atuação deste profissional. Desse modo, o professor também precisa
se inserir e participar em trabalhos de consultoria organizacional, onde ele será estimulado a
participar e decidir com situações reais de gestão, exercitando todo seu conhecimento técnico
com a vivência efetiva das rotinas dentro das organizações; intuitivamente este professor agrega
arcabouço teórico-prático.
Outra questão que considero importante discutir está relacionada com a opção da grande
maioria dos cursos de Administração, que busca formar seus profissionais para se tornarem
líderes dentro das organizações, pessoas capazes de decidir de forma rápida sobre o rumo dos
negócios, principalmente relacionados aos resultados econômicos e financeiros, sendo o
primeiro aqueles que estão ligados aos fenômenos da produção, de distribuição, acumulação e
consumo de bens materiais, simplificando aquela preocupação direcionada para a capacidade
de gerar lucros; já o financeiro está relacionado ao caixa, aos recursos disponíveis de dinheiro
que a organização possui para operacionalizar seus negócios; resumidamente, é circulação e
gestão do dinheiro e de outros recursos líquidos, aqueles que podem ser transformados em
dinheiro rapidamente para custear suas obrigações.
Não se pode desconsiderar a importância das questões acima, porém quando isso se
torna uma obsessão e o único caminho, a escolha de formação fica fundamentada na
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transferência de conteúdos a partir do processo de reprodução, seguindo gestores atuantes no
mercado, que muitas vezes não acompanharam a evolução da sociedade e não estão
preocupados com tantas outras questões emergentes como as questões sociais e ecológicas.
Aktouf (2005) reforça esta questão com a citação abaixo:

A lógica de reprodução é absurda, porque se queremos que a administração do futuro
seja radicalmente diferente da de hoje, não serão certamente os dirigentes de hoje que
deverão servir de modelo para os nossos estudantes. Há, evidentemente, exceções:
administradores futuristas que souberam conciliar exigências ecológicas, sociais, o
serviço prestado à comunidade, o respeito aos trabalhadores, os competidores, o
mercado do tipo ganhador/ganhador (em vez do tipo ganhador/perdedor) etc.
(AKTOUF, 2015, p.151).

Para mudar este contexto, é imprescindível que se introduza dentro das escolas de
Administrarão a preocupação de formar sujeitos, possibilitando acesso à cultura geral, que
sejam consolidadas bases históricas, humanísticas e da ecologia social e ambiental, que seja
estimulada a importância dos questionamentos, que o debate seja incentivado e que sejam
ampliadas as possibilidades de análises, oriundas das mais diversas vertentes e linhas de
raciocínio. É fundamental que as angústias e inquietudes destes sujeitos sejam expostas e
discutidas, sem que já exista uma palavra definida e decisiva para os problemas, visto que a
cada tempo e momento as opções podem ser diferentes; muitas vezes isto não é aceito pela
interpretação equivocada que é “perda de tempo” quando já se tem uma solução anterior tomada
e que já deu resultado, mas será mesmo que no momento atual tudo funcionará da mesma
forma? Penso que algumas vezes até sim, mas é certo que em muitas outras, não.
Na grande maioria das escolas de Administração, conforme explica Aktouf (2005, p.
155 ) “[…] a abordagem pedagógica privilegiada nas escolas de Administração é o método de
casos”, ao qual o autor é fundamentalmente contrário, já que ele busca fortalecer a repetição
das vivências dos dirigentes das organizações, sem ter qualquer preocupação com os outros
atores envolvidos, como os trabalhadores, sindicatos; desta forma, os estudantes têm acesso
apenas a um lado da moeda e, se observar detalhadamente as organizações, conseguirá perceber
que ela não possui apenas dois lados, e, sim, diversos, que deveriam ter voz e participar de todo
o processo de formação. Costumo debater como meus alunos a grande importância do
operacional, o trabalhador que vivência o trabalho diário, que conhece as minúcias dos
processos produtivos, características dos equipamentos e dos relacionamentos com os outros
trabalhadores e das relações sindicais; esses têm alta capacidade de contribuir e colaborar nos
tão esperados resultados organizacionais.
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Nesta mesma linha de argumentação, referente à opção das decisões estarem
fundamentadas nos estudos de casos, Aktouf (2005, p. 155) reforça sua discordância ao
argumentar que: “[...] O caso é, então, uma pedagogia do não questionamento, baseada em uma
história tocada pela ideologia, destinada a formar pessoas que decidam rápido, que passam à
ação sem indagar muito”. Concordo com este argumento, porque entendo que ampliar e garantir
o debate enriquece as decisões e reflete consequentemente em melhores resultados, o que não
está garantido pela inexistência de participação de todos os envolvidos nas organizações. Ainda,
Aktouf (2005, p. 155) diz: “Na maioria das vezes, a solução rejeita, por definição, todas as
questões de sensibilidade social, de sensibilidade ecológica ou de sensibilidade humana
simplesmente, ética, então”.
Desta forma, Aktouf (2005) defende que o ensino da Administração deve ser modificado
para valorizar o perfil de ensino para mudança do que para a reprodução, fundamentado no seu
argumento que segue:
Eis porque a educação em administração deve no futuro integrar-se a um projeto social
mais amplo, pois a administração é uma disciplina híbrida que repousa sobre um
corpus de conhecimentos teóricos, mas, também, sobre as práticas que dão uma
finalidade social e econômica à aplicação das teorias. (AKTOUF, 2015, p.157).

Na visão de Aktouf (2015), o professor de Administração precisa ter a sensibilidade com
os aspectos humanos, possuir ampla cultura geral, pois, como educador, antes de formar um
Administrador, ele está formando cidadãos e que, para tomar as decisões amplamente exigidas
pela profissão, precisam ter conhecimento amplo de várias outras áreas: sociais, históricas,
ecológicas, antropológicas, culturais, dentre tantas outras, sem esquecer o aprofundamento nos
componentes específicos da sua formação. É vital desenvolver a preocupação com os reflexos
de suas decisões para a natureza e para os seres humanos, porém para a conquista desta proposta
é preciso romper com os padrões dominantes de mercado, contrapor o padrão tradicional de
ensino da Administração, que valoriza exageradamente a formação de estrategistas.
A experiência de campo é outro aspecto reforçado por transformar o Administrador em
professor. Segundo Aktouf (2015):
Experiência de campo pode significar ter sido operário, administrador, vendedor, ter
feito uma dissertação, etnologia da empresa ou ainda uma observação participante em
uma empresa. Não é, com certeza, ter feito um estágio de 3 meses em uma empresa
na qualidade de contador, estagiário de marketing, ou ter entrevistado os diretores.
Experiência de campo é fazer parte, se engajar como indivíduo, é dar-se em todos os
níveis da empresa: o do desempregado, do sindicato, do operário, do empregado, do
dirigente, do cliente etc. AKTOUF (2015, p.159).
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A crítica que fica, inclusive evidenciada por Souza-Silva e Davel (2005), é a de que
existe um grupo de professores que, para ingressar no ensino no curso de Administração, está
classificado como de alta experiência docente, porém com carência de vivência gerencial, e
outro tanto com baixa experiência docente quanto com baixa vivência empresarial, o que é
totalmente inadmissível pelos estudos de Aktouf (2015), pois estaria se baseando na formação
de novos Administradores em questões de livros e nos casos.
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4. AS ENTREVISTAS

Identificado os professores atuantes no curso de Administração da Universidade do
Estado da Bahia, Campus Salvador, por ser a mesma referência na formação destes
profissionais, e após respostas dos convites para realização das entrevistas, marcamos as
mesmas, as transcrevemos e neste capítulo, faremos uma breve reflexão.
Os professores respondentes estão classificados com letras “A”; “B” e “C”, para com as
respectivas formações:
Professora “A” - Possui Graduação em Administração de Empresas; Especialização em
Engenharia Econômica de Negócio; Especialização em Formação em Ensino a Distância.
Mestrado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social; Doutorado em
Desenvolvimento Regional e Urbano.
Professor “B” - Possui Graduação em Administração de Empresas; Mestrado em
Administração e Doutorado em Educação.
Professora “C” - Possui Graduação em Administração de Empresas; Especialização em
Metodologia do Ensino Superior; Mestrado Educação e Doutorado em Educação.
Abaixo transcrição e comentários das entrevistas:
a) Carreira e preparação para lecionar no ensino da Administração.
Dos professores entrevistados, todos eles afirmaram que iniciaram as suas carreiras em
outras atividades. A professora “A” iniciou sua carreia em uma empresa privada multinacional,
onde ela trabalhava com gestora e atuava no aeroporto de Salvador; entretanto, no arcabouço
de suas atividades estava a responsabilidade de ministrar cursos e treinamentos para as equipes
internas, pois ela gerenciava um departamento de nível regional e também era necessário
conversar com as companhias aéreas; a professora “C” era funcionária pública do estado da
Bahia, e teve a oportunidade de participar de um projeto de iniciação científica de pesquisa,
conforme ela afirma, “uma experiência de pesquisa na Administração pública; foi o primeiro
financiamento que o CNPQ fez sem ser para uma universidade”; o professor “B”, apesar de
trabalhar como executivo em organizações renomadas do Brasil, logo após sua formação, foi
convidado a lecionar em cursos de extensão promovidos pela escola de Administração da
UFBA; como ele afirma, “era uma espécie de convênio entre a Escola de Administração da
UFBA e o CPAD, que era ligado na época ao núcleo de extensão da UFBA”. O que demonstra
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que estudante de Administração tem sua formação direcionada para carreira executiva, para se
tornar um gestor ou em uma organização privada ou pública e, nos dias de hoje, pode-se incluir
as ONG’s – Organizações não governamentais, o que remete ao esquecimento ou a uma remota
falta de importância para um mercado importante que é a formação de professor para atuação
nos cursos de Administração.
Todos os professores entrevistados são bacharéis em Administração e, diante das
pesquisas realizadas, não é uma grande surpresa, porque, como relatei, não identifiquei cursos
de licenciatura para Administração no nosso estado, nem no nosso país, o que demonstra ser
uma oportunidade a implementação de algumas ações para identificação, preparação e início
de formação dos alunos que tenham o desejo de ser professores e possam a vir atuar nos cursos
com o mínimo de iniciação acadêmica apropriada.
Quando perguntei aos entrevistados se eles haviam tido algum contato com o campo da
Educação antes do ingresso na carreira docente, todos foram uníssonos em afirmar que não. A
professora “A” disse: “Não! De forma nenhuma. Eu fui aprendendo tudo de forma… empírica
mesmo, aprendendo fazendo, dando os treinamentos”; o professor “B” afirma “Curso formal,
não; eu lia muito sobre didática do ensino superior, entendeu? Sobre metodologia do ensino
superior, eu li muito, mais muito autodidata.”; já a professora “C” também não teve nenhum
contato, a não ser com o campo da pesquisa; demonstra, na sua fala, grande preocupação com
o seu primeiro dia com a sala de aula, afirmando que, “de jeito nenhum, eu jamais vou esquecer,
eu nunca tinha entrado em uma sala de aula;, eu fui por meu perfil técnico […] o desafio da
primeira aula, nunca vou esquecer, uma insegurança terrível, né, a didática e tudo por conta
da minha criatividade, mesmo porque eu nunca tinha entrado na sala de aula, então muita
insegurança nesse sentido”.
O aspecto que se destaca neste contexto é que todos os professores entrevistados
demonstraram um grande desejo de ensinar, apesar de não possuírem conhecimento específico,
tudo baseado em um processo de escolha bem pessoal. Visualizei uma avidez latente e presente
nas suas escolhas profissionais. O professor “B” explica: “Veja, eu sempre tive vontade de
lecionar, apesar de ter tido uma carreira como executivo, eu fui da Cervejaria Skol, eu fui da
organização Odebrecht, eu sempre nutri e cultivei aquela vontade de ser um pesquisador e de
ser um professor universitário e esse sonho de ensinar na universidade”; já a professora “C”
diz “[…] eu queria muito me tornar professora universitária”; isto, fruto de uma experiência
de pesquisa sobre o analfabetismo na Administração pública, que ela participou e identificou
seu maior desejo, o de se tornar pesquisadora, e ela expõe que naturalmente o local onde
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estavam os pesquisadores era na universidade, e este foi o caminho escolhido por ela, que foi
comprovado na sua afirmação “fui muito mais atraída pela pesquisa do que pelo ensino”.
Já a professora “A” possuía este desejo de ensinar, entretanto também utilizou-se de uma
análise da carreira do Administrador, onde ela compreendeu que este profissional possui em sua
carreira ocupação nos grandes cargos das organizações de forma muito curta, conforme pode
ser explicitado na transcrição de sua fala “eu percebi que a área de Administração, a área que
a partir dos 40 a 50 anos, nas empresas, muitas pessoas não estão mais nas empresas, tornamse parceiros destas, tornam-se consultores; eu tentei ir para outra carreira, tentei e consegui”.
O desejo destes sujeitos de se tornarem professores, o que os moveu para a carreira
acadêmica. É possível compreender a inserção deles em um campo inicialmente desconhecido,
entretanto superado devido às suas motivações, o que facilitou o processo de inserção
aparentemente possível e mais fácil.
b) Necessidade de contato com as práticas da Pedagogia.
Neste ponto encontramos algumas opiniões bastante interessantes. O professor “B”
respondeu “É… pra lhe ser sincero… não” e explica “Eu fui me preparando aos poucos, mas
nem sempre o pedagogo é um grande professor, então ele muitas vezes, o pedagogo, ele pode
ter muitas teorias educacionais, mas ele não coloca muito bem isso em prática, entendeu, então
eu percebi que o ensino da Administração, ele tinha suas peculiaridades, entendeu. Veja só eu
não tô dizendo que não teria sido importante para minha formação, eu acho que teria sido
importante para minha formação. Mas eu não estou dizendo que essa seria a única fonte, você
tá entendendo, Adriano, o que eu tô querendo dizer? Não estou querendo ser presunçoso, eu
estou querendo lhe dizer o seguinte: muitas vezes o pedagogo, que é formado em Pedagogia,
muitas vezes ele não é um bom professor.” E continua sua reflexão afirmando que todo o
conhecimento pedagógico é importante e se na época tivesse buscado uma especialização,
enriqueceria sua formação; entretanto, acredita que um curso na área da Pedagogia não
conseguiria dar ao Administrador qualquer garantia de que o mesmo seria um bom professor;
porém, este mesmo professor demonstra a importância de uma disciplina do curso de mestrado:
“no meu período de mestrado eu tive, exatamente, uma disciplina chamada a prática de ensino,
prática de ensino, não tirocínio docente, com Professora Tânia Fischer, e essa disciplina foi
importante na minha formação como docente.”
Já a professora “A” é enfática ao dizer: “Sim! Tanto é que eu fui estudando aos poucos
sozinha, você vai lendo, vai aprendendo para tornar as coisas, aulas mais dinâmicas, mais
interativas para ficar mais claras.” Esta professora lembra da época em que fazia uma
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especialização e este curso oferecia um componente optativo que ela cursou e foi muito
importante para sua formação com a seguinte fala: “eu estava fazendo um curso de
especialização em Engenharia Econômica na Cairu e tinha uma disciplina que era
metodologia do ensino superior. Eu nunca me esqueci quem ministrava esta disciplina, foi
Maribel Barreto, da área de Educação e Maribel disse que eu tinha perfil para a área
acadêmica e era uma professora que na época era criticada porque ela dava aula de forma
lúdica, o que é forma lúdica, dinâmicas, forma interativa, ela me mostrou algumas correntes”;
apesar desta mesma professora afirmar que “[…] as vezes a pessoa se forma em licenciatura, e
não é um bom professor. Então eu acho que a carreira de docência é uma carreira que não é
só uma carreira, a pessoa tem que gostar daquilo que faz, como em qualquer outra profissão,
então muitas vezes a pessoa não quer ser professor, mas descobre isso lá na frente, e vê que
tem aquela competência para ser professor, é uma questão individual, de cada um, de ser o
professor e de ser mais de que o professor, de ser o educador. Ser professor todo mundo é:
chega ali, senta, dá sua aula e vai embora; eu acho que o educador, ele vai além disso, então
eu acho que a palavra não sei se é professor, acho que seria um educador, educador ele vai
além, é aquele que pensa no aluno, que pensa no aprendizado dentro e fora da sala de aula, é
aquele que pensa na carreira, é aquele que vai se aperfeiçoando cada dia para auxiliar o
próximo, deixar aquela sementinha plantada que as próximas gerações.”
A professora “C”, por sua vez, respondeu que seu primeiro contato com a educação foi
com a pesquisa “Eu tive, na pesquisa que eu participei sobre analfabetismo na Administração
pública estadual... Sabe quem era a coordenadora desta pesquisa? A professora Nádia
Fialho”. No entendimento desta professora, a pesquisa foi o primeiro contato dela com a área
da Educação; posteriormente, esta mesma professora sentiu a necessidade de buscar um curso
de especialização em metodologia e didática do ensino superior na Universidade Católica de
Salvador, demonstrando, em sua argumentação que segue “Porque eu dizia, não sabe o que é
a necessidade o negócio de estar com cede e ter que beber água? Eu tinha necessidade de ter
alguma formação nessa área de Educação, eu estava pisando no terreno mesmo era dela, era
Educação, a área era Administração, mas era no terreno da Educação, educação superior”.
Entretanto, o professor “B” faz uma revelação interessante: “[...] outra coisa também que é
importante dizer, eu não me considero um professor acabado, acabado no sentido de ainda
estar no processo de formação, apesar de estar completando vinte e dois anos de docência, eu
acho que eu tenho muito a aprender com os meus alunos, cada turma é um aprendizado.” Com
esta argumentação, percebo que o aluno também é um componente importante na formação do
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professor.
Após estas reflexões, consegui perceber que, apesar de terem iniciado suas carreiras sem
qualquer formação específica na área da Educação, pela análise do conteúdo das entrevistas,
percebi um ponto extremamente importante relatado pelos professores entrevistados. De
alguma forma, eles decidiram ir em busca do aprofundamento teórico na área da Educação.
Inicialmente de forma livre, com leituras específicas, mas se destaca como eles observavam e
colocavam como referências e influências os seus professores, sendo estes da época da escola
secundária, do bacharelado, das pesquisas que participaram (a professora “C” destaca muito
essa influência), das especializações, dos mestrados e dos doutorados. Eles se espelhavam em
alguns professores que se destacavam positivamente e passavam a se tornar os modelos a seguir,
aqueles que possuíam capacidade de compartilhar conhecimentos de uma forma atrativa aos
alunos, que mantinham uma postura ética, com responsabilidade e abordando os conteúdos de
forma dinâmica, interativa e participativa. Os professores também relataram sobre aqueles
professores considerados não tão bons, que também serviram de exemplo, do que não se deve
fazer; aqueles que, na maioria das vezes, não preparavam suas aulas, chegavam atrasados,
descomprometidos com os conteúdos, com a prática e com a interação com as turmas.
Considero este ponto crucial para o entendimento da formação destes profissionais, e é
bastante representativo inclusive na opinião de cada um deles, conforme pôde ser observado, a
professora “A” relata sobre a importante referência da professora Maribel Barreto durante a sua
especialização e, posteriormente, a influência dos professores que teve no mestrado que fez fora
do país, e de outra referência de outra professora de outro mestrado que fez na Universidade
Católica de Salvador, transcrevendo o relato dela, “no meio do caminho a gente vai encontrando
pessoas que vão acrescentando, servindo de exemplos e referências.”; já o professor “B”
destaca bastante este aspecto em vários momentos da sua entrevista: “Eu tive, eu tive um ganho
muito grande que foi acompanhar para mim o maior educador que a Bahia teve nos últimos 50
anos que foi professor Hélio Rocha. Eu tive o prazer de acompanhar mais de 100 palestras de
Hélio Rocha no meu período desde que eu entrei na universidade até o período que eu comecei
a lecionar. Eu assisti mais de 100 palestras de Hélio Rocha, de 80 a 100 palestras de Hélio
Rocha, então Hélio para mim foi um grande espelho, algo que eu dizia: poxa, um dia eu quero
ser um professor como Hélio; didático como Hélio, Hélio tinha capacidade de fazer com que
você visualizasse o que ele tava falando, ele tinha uma capacidade didática de colocar coisas
de fácil entendimento, por isso ele foi reconhecido como um grande educador que a Bahia teve,
então isso foi algo também que foi importante na minha formação”.
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Os exemplos do professor “B” também vêm do período do doutorado “[…] meu período
do doutorado, além de cuidar das leituras próprias do meu objeto de pesquisa, também onde
eu pude conhecer outros estilos de docência, eu tive um período na universidade de Michigan
State, onde eu pude conhecer professores renomados mundialmente e mesmo esses professores
com muita fama, eles eram cuidadosos nas suas aulas, eles não eram descuidados, porque eles
tinham fama, entendeu, o que eu tô dizendo, exatamente o contrário, eles tinham fama porque
eles eram cuidadosos […] por exemplo, Susan Print uma professora que eu tive, muito
cuidadosa, muito didática, que preparava a aula com muito cuidado; uma professora da África
do Sul, Mamuquela, rapaz, a aula dela era de quatro horas de aula; lógico, tinha um intervalo,
mesmo em inglês que não era a minha língua mãe, mesmo em inglês, essa barreira, porque
quer queira quer não, mas chega um tempo que você tem seu entendimento mais afiado, mas
as primeiras semanas você não entende tudo, eu diria que você entende 60%, mesmo tendo
essa barreira do idioma mas, mas é incrível como Mamuquela, tinha esse cuidado; uma coisa
que eu aprendi e compreendia de onde vinha cada um, cada um, então eu tive a oportunidade
também de ter contato com outros estilos de docência que me ajudaram a burilar o meu estilo”.
Desta forma ter referências de professores é visto como um grande diferencial formativo
para estes alunos. Compartilho desta opinião e reforço a necessidade de ser estimulado mais à
aproximação daquele aluno que demonstra interesse em se tornar professor, de um mentor, um
professor que possa lhe iniciar em seu processo formativo, apresentar um pouco da realidade
da carreira na docência, para que possa reforçar e ou desmitificar a realidade deste aluno, esta
possibilidade seria um grande diferencial.
c) Metodologias que motivam a aprendizagem.
Quando questionados sobre as metodologias utilizadas para facilitar a aprendizagem, foi
respondido pela professora “C” que ela se utiliza da aplicação, nos primeiros dias de aula, de
um questionário para captação de expectativa dos alunos, para com isso identificar o que é
esperado por eles. Desta forma, ela consegue fazer o levantamento dos desejos e expectativas
dos alunos. Ela afirma que sempre pesquisou seus alunos, então tem a possibilidade de adaptar
as suas aulas. No final dos semestres, ela também aplica um questionário de avaliação da
disciplina, sem que o aluno precise de identificação; assim, consegue o aperfeiçoamento das
suas aulas com as sinalizações feitas pelos alunos. Neste processo, ela destaca as metodologias
mais utilizadas por ela, que são: aulas expositivas dialogadas, estudos de casos, artigos,
fichamentos de texto, seminários, associação da teoria e da prática.
A professora “A” destaca que “O aprendizado, ele não é apenas o falar, você tem as
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outras técnicas visuais, sons e até algo que transmita uma realidade mais empresarial, então
geralmente eu faço dinâmicas que o aluno está dentro de uma empresa simulações
empresariais e jogos em qualquer disciplina que ministre, focando teoria e prática”; assim,
fica clara a preocupação deste professor em diversificar as aulas, utilizando os mais variados
recursos e, principalmente, levar para sala de aula e realidade empresarial, onde o aluno percebe
na prática os aspectos teóricos que foram e serão debatidos em sala; com isso, a percepção
destes quando já estiverem atuando no mercado de trabalho, dentro das organizações.
O professor “B” afirma que “você precisa ser dono de variados recursos didáticopedagógicos”; reforça que “o professor, além de ser um bom conteudista, ele tem que ser um
conscientizador de gerações, ele tem que ser um educador, um educador para quê? Pra pegar
na mão do aluno e mostrar para ele, pra que ele possa ter sucesso amanhã, mais tarde no
mercado de trabalho, para que ele possa ser um cidadão crítico, onde ele possa enxergar a
realidade, e refletir de maneira crítica e não-crítica sobre essa realidade”; estimular o aluno a
pensar, a ser crítico, que consiga transformar os conteúdos abordados na realizada local e atual;
este professor destaca a importância do professor em cumprir a ementa do componente
proposto, e fazê-lo com seriedade, sendo pontual, sem ter ausências, dar exemplo, porém ele
destaca que deve ser um educador conforme relato a seguir, “ser um educador, no sentido de
como eu disse, mostrar ao aluno que ele é importante, mas que o aluno é mais importante do
que o professor na sua própria formação, que é o maior responsável, mas o arquiteto da
formação do aluno é o próprio aluno [...]”.
Existe uma grande inquietação destes professores em diversificar as suas aulas, torná-las
interessantes para os alunos, apresentar as mais variadas técnicas de compartilhamento dos
conhecimentos, percebendo que o conteúdo é importante, porém existe uma atenção especial
ao sujeito que está sendo formado, destacando que ele é o principal responsável por sua
formação, mas que precisa ter exemplos éticos e da percepção e comprometimento dos
professores participantes de sua formação, este que lhe apresenta as técnicas da Administração,
porém aborda as questões históricas desta área, associado-as com as da filosofia, da sociologia,
da psicologia e de tantas outras áreas, inter-relacionando tudo, na perspectiva de transformar o
aluno em um ser crítico, mas para isso também é necessário que ele desenvolva mais o hábito
da leitura, não só da Administração, mas de todo e os mais diversos assuntos, para possibilitar
a aquisição de uma maior cultura geral, para que com isso consiga refletir amplamente nos
momentos de sua atuação profissional.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa sobre a formação de professores para o curso de Administração teve sua
motivação devido a minha inquietação e percepção, relacionada à falta de preparação específica
do bacharel em Administração para atuar como professor, inicialmente pela falta de qualquer
formação direcionada para a área da Educação. Para tanto, isto partia de uma percepção
individual. Por este motivo, fui em busca de encontrar algumas respostas, todavia necessitava
de alguma fundamentação teórica para iniciar o entendimento deste trabalho, e finalizo este
trabalho mantendo a percepção da necessidade de continuar em busca de maior
aprofundamento.
A proposta da pesquisa partiu do desejo de investigar se o professor que atua no curso
de Administração da Universidade do Estado da Bahia, do Campus de Salvador, possuía alguma
formação específica na área da Educação no momento do seu ingresso na carreira acadêmica,
mais especificamente para atuar na sala de aula, porque o entendimento que a formação inicial
deste profissional é a partir de um curso de bacharelado.
Foi necessário fazer leituras sobre a área da Educação para compreender os seus
aspectos teóricos. Com as leituras específicas, percebi a relevância de compreender, desde sua
abordagem inicial, seu contexto histórico, a didática e sua evolução, observando-a desde a
pedagogia tradicional, renovada, tecnicista até o momento da pedagogia crítica, perpassando
pela formação docente, compreendendo seu amplo conceito, complexidades, que ultrapassa as
questões dos conteúdos, que, apesar de ser importante, não se pode deixar de lado os aspectos
históricos, pedagógicos, científicos, culturais, sociais, humanísticos, tecnológicos e da
mobilização e estímulo das capacidades reflexivas, críticas e autônomas para construção dos
conhecimentos.
Percebi que os saberes da docência possibilitam o ensino nas práticas e suas ações,
combinados com a experiência e reflexões. Tal situação vai refletir na aprendizagem; todavia,
o conhecimento, por ser intáctil, deve ter seu significado ampliado por estar conectado aos
elementos subjetivos dos sujeitos que estão em processo de formação. Entretanto, outro aspecto
percebido é que a formação é construída em uma estrada de mão dupla, onde o professor
participa da formação do aluno diretamente; se mantidos os critérios de acessibilidade e
possibilidade da interação entre estes dois sujeitos, o estudante também contribui para formação
do professor.
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A partir das observações descritas acima, quando se pesquisa formação de professores,
não é possível que se utilize um único fator para desenvolvimento dos mesmos, para isto, são
necessários vários elementos formativos contextualizados que, somados, possibilitam o início
deste processo de formação, e, criticamente falando, posso afirmar pela compreensão adquirida
que o professor estará sempre em processo de formação. Desse modo, não será encontrado
professor plenamente formado devido à dinamicidade desta atividade.
Com a evolução da pesquisa, foi necessário compreender como a sociedade enxerga a
Administração, seus profissionais os professores, e qual a importância dada a esta atividade,
ficou evidente que para existir qualquer outra profissão, inclusive para aquelas que são
socialmente mais valorizadas, antes de atingir este patamar, todas elas recorreram aos saberes
dos professores, inicialmente os das séries iniciais até a graduação e nas pós graduações. Neste
ponto percebi que o trabalho material, aquele trabalho produtivo de manufatura, tem sua
importância social, porém e preciso destacar a relevância do trabalho cognitivo, que assume um
papel significativo e representativo para toda a sociedade, sendo este capaz de fazer as
transformações sociais esperadas. Por outro lado é preciso visualizar que gradativamente os
postos de trabalhos nas indústrias estão sendo reduzidos, e substituídos por máquinas, porém
estas só existem devido ao esforço intelectual de sujeitos, que pensam, e para isto foram
formados por professores que os estimularam a pensar, refletir e agir criticamente.
As pessoas passaram a assumir o principal papel nos processos de trabalho, e destacase o professor que tem o papel fundamental da construção de todas profissões, mesmo atuando
nos mais diversos campos e com alta complexidade e exigências. A nova sociedade passa a
valorizar a atuação de indivíduos “pensantes” que ocupam os espaços e as posições mais
relevantes, esquecendo comparativamente aqueles apenas produzem, meros repetidores de
ações, sem o exercício da crítica reflexiva.
Assimilados alguns destes aspectos, investi na pesquisa para compreender como o
professor de Administração é formado, principalmente preocupado com a obrigatoriedade de
que o magistério em matérias técnicas do campo da Administração e organização, só pode ser
exercido por profissionais com formação específica na área, mas para isso é preciso que este
professor esteja preparado. Na pesquisa, como era esperado, confirmamos que no bacharelado
do curso de Administração da Universidade do Estado da Bahia, não existe nenhuma oferta de
qualquer componente direcionada para formação de professor, o ementário do curso não oferece
este acesso, nem como disciplina optativa qualquer componente relacionada a área, que possa
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fazer a iniciação dos discentes que desejem se inserir na área da Administração, se tornar um
futuro professor.
Com o aprofundamento da pesquisa é evidente a complexidade do papel do professor,
inclusive para aquele que possui formação na área da pedagogia, imagine para aquele que não
possui nenhum contato com está área. A Administração é um curso universitário que possui um
grande destaque também na quantidade de alunos matriculados, e com a grande oferta de vagas,
consequentemente existe uma demanda significativa para atuação de novos professores para
estes cursos, mas não identificamos a preocupação com sua formação.
Destaque-se que os órgãos regulamentadores demonstram principalmente uma grande
preocupação com titulação, mas especificamente a stricto sensu, porém sem estar preocupados
com a formação do professor observando a área da Administração, as instituições do ensino
constroem seu corpo docente, baseados prioritariamente observando os critérios da titulação
dos professores (mestres e doutores), associado experiência docente, que é a prática do
professor, muitas vezes sem qualquer formação e também é desejada a vivência gerencial,
atuação executiva em empresas, governos e organizações não governamentais.
Especificamente para o curso de Administração compreendi que existe uma concepção
e aceitação que a formação do professor é dividida em três critérios, sendo eles a absorção
explícita, que tem como objeto os conteúdos técnico-profissionais; de conhecimento em
didática, pedagogia e tecnologias de ensino, de conhecimentos sobre a história da
Administração; a capacidade de interação com os estudantes e pares e estímulo a participação
em comunidades que oportunizem a prática reflexiva e de aprendizagem prático gerencial. A
Educação em Administração vai se integrar a um maior contexto social, que hoje é exigido,
saindo da visão apenas empresarial, ampliando sua consciência, em virtude da sua
heterogeneidade, da necessidade dos conhecimentos teóricos, mas também das práticas, e de
sua finalidade econômico e social destacada com a aplicação e evolução das suas teorias,
refletindo para melhoria da formação deste profissional e tragam reflexos nas instituições que
eles atuem e para sociedade.
Na análise de conteúdo das entrevistas, identifiquei os professores do curso de
Administração da Universidade do Estado da Bahia, do campus de Salvador que eram
bacharéis, confirmando a minha inquietação inicial, a partir deste momento fiz os convites para
participação das entrevistas e ao realizá-las, nas entrevistas confirmei que todos os professores
entrevistados não haviam tido qualquer contato com a área da Educação para ingresso em sala
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de aula, mas um aspecto chamou bastante a minha atenção, todos eles nutriam um desejo muito
grande de ensinar. Apuramos como foi construída a carreira e preparação deles para lecionar
no ensino da Administração; cada professor explanou sobre as suas necessidades de contato
com as técnicas da pedagogia, metodologias e didática de ensino, ficou evidenciado que apesar
de não possuírem formação específica, em algum momento recorreram espontaneamente na
busca pelo conhecimento desta área, mesmo que com esforços autodidatas, entretanto também
surgiu a necessidade sentida posteriormente pela busca formal por esta formação, para melhoria
e utilização para motivar a aprendizagem.
Para responder a questão de pesquisa: investigar como se deu a formação pedagógica do
professor do curso de Administração atuante na Universidade do Estado da Bahia e de que
maneira um curso de extensão com componentes curriculares da Educação contribuirá na
melhoria da formação do futuro professor Bacharel em Administração?
Podemos afirmar que com base nos teóricos da Educação estudados, que a formação
continuada é um dos importantes mecanismos para melhoria da formação deste futuro professor
e até dos professores que já atuam nos cursos de Administração, pois ela é uma ferramenta
fundamental, que consegue contribuir com o aprimoramento do papel do professor, que faz com
que vínculos estejam mais fortes, alicerçados nas bases dos saberes pedagógicos, pois como já
foi explicitado, compreendo o professor estará e deverá estar sempre em processo de formação,
e esta formação continuada, lhe permitirá acesso aos conteúdos específicos da área da
Educação, que ficou evidenciado que os mesmos são carentes, devido inexistência de
componentes desta área na matriz curricular dos seus cursos, mas para isso funcionar é preciso
que ocorra o interesse em participar e principalmente o seu envolvimento, percebo que a
oportunidade deste curso gerar um impacto significativo na formação destes futuros
professores, pois age com a real premissa transformadora e objetivamente falando com acesso
as técnicas, práticas e saber da Educação atuação dos professores serão melhorados.
Com as bases teóricas estudadas e após a apuração dos dados coletados nas entrevistas,
concebi algumas conclusões, para propor as contribuições teóricas para a melhoria da formação
dos futuros professores do curso de Administração.
a) É fundamental compreender a complexidade e subjetividade para formação do
professor, alguns aspectos são importantes como: desenvolver o conhecimento pedagógico, o
conteúdo do componente que leciona, elaboração cuidadosa das aulas, comprometimento ético,
clareza dos objetivos e conteúdos, possibilitar e estimular a ampla interação com os alunos,
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estimulando a capacidade reflexiva e crítica e possibilitando interação da teoria com a prática.
b) É importante para a formação de professores o contato com a área da Educação, pois
esta pode dar o suporte necessário, com seus saberes para o ingresso na sala de aula, apesar de
não ser garantido, pois já compreendemos que a formação é feita a partir de múltiplos fatores,
porém as possibilidades de sucesso podem ser maiores.
c) Deve ser estimulado ao aluno ingresso em programas de iniciação científica, que
estimula a leitura, escrita e vivências com opiniões diversas, algumas alinhadas com suas
percepções e outras divergentes, gerando conhecimento e crescimento tanto pessoal como
profissional, que acabam refletindo significativamente com a sua formação.
d) Fundamental estimular a ampliação de conhecimentos gerais, para atuação como
professor no curso de Administração, ampliação da cultura, conhecimento dos aspectos
históricos gerais e da Administração, pois estes impactam nas decisões dentro das instituições.
e) Por ser a Administração uma ciência aplicada, e como foi visto que envolve técnica,
prática e até a arte, é importante que o professor além de ter um arcabouço histórico, amplo
conhecimento teórico dos conteúdos a serem estudados, é necessário ter alguma experiência
profissional, para possibilitar a conexão da teoria com a prática, pois o aprendizado vai ser
vivenciado e assimilado na plena execução das atividades.
f) É imprescindível para o professor iniciante uma vivência experimental docente, um
estágio, um período de experiência observacional, um período com um professor experiente,
com um “professor de profissão”, que possua boas características formativas, possibilitando
diálogos, preparação de material de aula, de avaliação e exposição de aulas compartilhadas,
onde este mentor, posteriormente faz as colocações e correções das condutas e posturas.
g) A formação continuada deve ser estimulada, pois possibilita acesso a novos conteúdos,
práticas e conceitos, pois quando falamos de formação a compreendemos como um processo,
constante e continuo, são construídos não somente em cursos de atualização, mas na
compreensão do cotidiano das vivências da prática.
É certo que com este estudo, não temos a pretensão de esgotar as pesquisas sobre
formação do professor do curso de Administração, pois não se consegue abordar todas as
perspectivas e possibilidades para melhoria da formação do professor deste curso, fica evidente
a possibilidade de aprofundamento desta pesquisa e a mesma pode e deve ser continuada, com
a intenção de colocarmos professores mais preparados no meio acadêmico da Administração,
com conhecimentos tanto na área da sua formação específica, como na área da Educação, com
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maior experiência prática executiva (empresarial, publica e não governamental) gerando
maiores possibilidades de propagação dos conhecimentos desta área.
Gostaria de finalizar este trabalho, com trecho de uma música do compositor baiano
Raul Seixas, Metamorfose Ambulante que exemplifica para mim o professor. Um sujeito em
constante transformação.
Metamorfose ambulante – Raul Seixas
Prefiro ser essa metamorfose ambulante
Prefiro ser essa metamorfose ambulante
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo
Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes
Prefiro ser essa metamorfose ambulante
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo
Sobre o que é o amor
Sobre o que eu nem sei quem sou
Hoje eu sou estrela amanhã já se apagou
Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor
Lhe tenho amor
Lhe tenho horror
Lhe faço amor
Eu sou um ator
É chato chegar a um objetivo num instante
Eu quero viver essa metamorfose ambulante
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo
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1 INTRODUÇÃO
É imprescindível melhorar a formação pedagógica do futuro professor dos cursos
de Administração. Os egressos deste curso, que desejem atuar como professores no curso
de Administração, terão a possibilidade de identificar as possíveis habilidades e
fragilidades para atuação nesta área. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo que
extraiu dados, informações, e, se comparando os resultados com as teorias da Educação
relacionadas à formação do professor, foi percebido e identificado que o caminho da
formação continuada seria uma das opções para melhoria da formação continuada destes
bacharéis, explorando e apresentando o conhecimento das teorias da Educação,
relacionado à metodologia, didática, avaliação e prática.
Assim, diante desta análise, são apresentadas as possibilidades e possíveis
propostas de mudanças que refletirão na melhor formação do professor, de seus
conhecimentos pedagógicos, traduzindo-se em uma sólida formação profissional.

1.1 JUSTIFICATIVA
A elaboração deste curso de extensão para formação continuada do Bacharel em
Administração, aconteceu pela necessidade e identificação da não existência de formação
específica destes profissionais relacionada as teorias da Educação em seus cursos de
Bacharelado, não estando preparado para atuar nesta área. Desta forma os egressos do
curso de Administração que pretendem ingressar na carreira acadêmica, atuar como
professor nos cursos de Administração, precisam estar preparado para esta atividade,
oportunidades existem porque conforme está previsto na Lei nº 4.769/65, que
regulamenta a atuação do Administrador, destacando seus campos privativos de atuação,
é obrigatório o magistério em matérias técnicas da Administração e organização só podem
ser exercidas por profissionais com formação específica na área, desta forma é preciso
desenvolver nestes sujeitos as metodologias, formação especifica, habilidades e
competências desta área do conhecimento.
2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Oferecer curso de extensão para egressos do curso de Bacharelado em
Administração, focado nas teorias da Educação, disseminando os conhecimentos
pedagógicos em prol da iniciação da sua formação na área da Educação.
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2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
Estimular a participação dos egressos que possuam o desejo de ingressar na carreira
acadêmica após a formação.
Fomentar a formação continuada nas teorias da Educação como componentes
curriculares essenciais para profissionalização do professor.
3 PÚBLICO-ALVO
O curso destina-se à formação continuada dos egressos do curso de Bacharelado
em Administração.

3.1 FORMA DE INGRESSO
A seleção será realizada a partir do preenchimento de um formulário de inscrição
eletrônico pelos interessados, observando os que se enquadram no perfil do público-alvo,
que são os matriculados e os egressos do curso de Bacharelado em Administração. Para
esta finalidade, aqueles que pleiteiam o curso devem apresentar declaração, comprovante
de matrícula ou diploma do curso de Bacharel em Administração.
4 CARACTERIZAÇÃO DO CURSO
O curso de extensão de formação continuada para Bacharéis em Administração nas
teorias da Educação é um curso de extensão universitária e destina-se à formação
continuada dos egressos do Bacharelado em Administração. O curso focaliza
especialmente a experiência de aprendizagem nas Teorias da Educação para construção
propositiva da atividade do professor para o curso de Administração.
4.1 CARGA HORÁRIA:
O curso terá carga horária de 60 horas. Será dividido em 03 (três) módulos, cada
um com vinte horas, sendo 10 (dez) horas presenciais e 10 (dez) horas na modalidade
EaD, através do ambiente de aprendizagem Moodle.

4.2 NÚMERO DE VAGAS:
Serão disponibilizadas 20 (vinte) vagas para Bacharéis em Administração ou alunos
matriculados no bacharelado de Administração.
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4.3 INSCRIÇÃO

Para efetivação da inscrição, será necessária a doação de 02 (dois) quilos de alimentos
não perecíveis, que serão doados para instituições sociais.

5 DESENVOLVIMENTO DO CURSO
O curso de extensão de formação continuada de Bacharéis em Administração nas
teorias da Educação será desenvolvido nos regimes presenciais e à distância, divididos
em 03 (três) módulos de 20 horas cada um, estes divididos em 10 (dez) horas presenciais
e 10 (dez) horas na modalidade EaD. Para o desenvolvimento das atividades e discussões,
será utilizado o MOODLE UNEB.
O ambiente virtual de aprendizagem será utilizado para promover a interação entre
os professores e alunos. Este ambiente disponibilizará vídeos, apresentações e leituras
inerentes ao conteúdo formativo.
5.1 EQUIPE EXECUTORA
Profª. Adm. Adriano Cunha Porto Maia

5.2 ESTRUTURA CURRICULAR
Módulo 1 – 20 horas
TEMA: Docência no Ensino Superior
Ementa: Apresenta a trajetória da Docência do Ensino Superior. Discutir o papel da
universidade na sociedade, a importância do papel do professor e sua relação com as
teorias educacionais.
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Disponível

em:

<www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia/article/download/615/560.
NÓVOA, António, coord. Os professores e a sua formação; Lisboa: Dom Quixote,
1992. pp. 13-33. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10451/4758>. Acesso em 27 de
Jan. 2017.
TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma teoria
da docência como profissão de interação humana. Trad. João Batista Kreuch. 8 ed.
Petrópolis: Vozes, 2013.
Módulo 2 – 20 horas
TEMA: Didática
Ementa: Analisa os caminhos da Didática, suas abordagens, natureza, e princípios e
fundamentos da ação docente. A formação de professores.
Referências:
ANDRADE, Dídima; LIMA Jr. De como ser professor: uma impressão da
subjetividade. In: Educação e contemporaneidade contextos e singularidades. Salvador:
EDUFBA-EDUNEB, 2012.
FELDMAN, Marina Graziela; HAGE, Maria do Socorro; PEREIRA, Ana Lúcia Nunes,
As práticas pedagógicas e a formação docente: um elo a ser estreitado. In: Andrade,
Dídima Maria de Mello; Abreu, Roberta, (Org.). Prática pedagógica: uma ação
contextualizada dentro e fora do espaço escolar. Curitiba. CRV, 2015. p. 67-82.
PIMENTA, Selma Garrido. Formação de professores: identidade e saberes da
docência. In PIMENTA, S. G. (org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. São
Paulo: Cortez, 1999.
PIMENTA, Selma Garrido. Formação de Professores: saberes da docência e
identidade do professor. In: FAZENDA, Ivani C. A., (Org.). Didática e
Interdisciplinaridade. Campinas, SP Papirus, 2012. p. 161-178.
PIMENTA, Selma Garrido; FRANCO, Maria Amélia Santoro; Educação & Sociedade.
vol.37 no.135, Campinas, mai./jun. 2016. Didática multidimensional: por uma
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sistematização conceitual. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010173302016000200539&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 26 de Nov. 2017.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. A prática pedagógica do professor de didática. 8.
ed. Campinas Papirus, 2004.
Módulo 3 – 20 horas
TEMA: Saberes docentes e autoformação.
Ementa: Discute o saber docente, o professor reflexivo e crítico, propor inovação
pedagógica.
Referências:
ANDRADE, Dídima; LIMA Jr. De como ser professor: uma impressão da
subjetividade. In: Educação e contemporaneidade contextos e singularidades. Salvador:
EDUFBA-EDUNEB, 2012.
CACHAPUZ, António F.. A universidade, a valorização do ensino e a formação dos
seus docentes. In: Shigunov Neto, Alexandre; Macial, Lizete Shizue Bomura, (Org.).
Reflexões sobre a formação de professores. Campinas, SP. Papirus, 2002. p. 115-139.
PERRENOUD, Philippe; THULER, Monica Gather; MACEDO, de Lino;
ALLESSANDRINI, Cristina Dias. As competências para ensinar no século XXI.
Trad. Claudia Shillimg e Fatima Murad. Porto Alegre: Artemed Editora, 2002.
PIMENTA, Selma Garrido. Formação de professores: identidade e saberes da
docência. In PIMENTA, S. G. (org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. São
Paulo: Cortez, 1999.
PIMENTA, Selma Garrido. Formação de Professores: saberes da docência e
identidade do professor. In: FAZENDA, Ivani C. A., (Org.). Didática e
Interdisciplinaridade. Campinas, SP Papirus, 2012. p. 161-178.
PIMENTA, Selma Garrido; FRANCO, Maria Amélia Santoro; Educação & Sociedade.
vol.37 no.135, Campinas, mai./jun. 2016. Didática multidimensional: por uma
sistematização conceitual. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010173302016000200539&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 26 de Nov. 2017.
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TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes,
2002.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. A prática pedagógica do professor de didática. 8.
ed. Campinas Papirus, 2004.
Módulo 4 – 20 horas
TEMA: As abordagens de ensino e a experiência executiva profissional.
Ementa: Apresenta as abordagens de ensino, reforça a necessidade de experiência
profissional executiva, na perspectiva de demonstrar a correlação das teorias com a com
a atuação prática.
Referências:
SANTOS NETO, Elydio dos. Aspectos humanos da competência docente: problemas
e desafios para a formação de professores. In: SEVERINO, Antônio Joaquim;
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Formação docente: rupturas e
possibilidades. Campinas, Papirus, 2002. p. 41-54.
SOUZA-SILVA, Jader Cristino. Condições e desafios ao surgimento de comunidades
de prática em organizações. RAE, vol.49, N 2, abr./jun. 2009.
SOUZA-SILVA, Jader Cristino; DAVEL, Eduardo, Concepções, práticas e desafios
na formação do professor: examinando o caso do ensino superior de administração
no Brasil. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/osoc/v12n35/a07v12n35.pdf>.
Acesso em 26 de Nov. 2017.
TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma
teoria da docência como profissão de interação humana. Trad. João Batista Kreuch. 8
ed. Petrópolis: Vozes, 2013.

5.3 AVALIAÇÃO
A avaliação em cada módulo será definida a partir da participação do aluno em
trabalhos individuais e em grupo, bem como na apresentação do relatório de atividades e
da realização do trabalho final colaborativo. O resultado do processo de avaliação será
expresso em um único conceito final correspondente a todas as atividades desenvolvidas
nos módulos. Para que seja aprovado no curso, o aluno deverá ter pelo menos 75% de
presença nas aulas.
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ANEXO A
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

UNIVERSIDADE DO ESTADO
DA BAHIA - UNEB
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa: FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO:
CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS
Pesquisador: ADRIANO CUNHA PORTO MAIA
Área Temática:
Versão: 3
CAAE: 68678417.5.0000.0057
Instituição Proponente: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 2.343.591
Apresentação do Projeto:
Trata-se de um projeto de pesquisa para obtenção do titulo de mestre, vinculado ao Programa de PósGraduação em Gestão e Tecnologia Aplicada a Educação (GESTEC) da UNEB.
Caracterizado por ser um estudo qualitativo que pretende identificar a formação dos docentes atuantes no
Curso do Administração do Campus I da UNEB. Utilizará documentos do Colegiado de Administração e
entrevista aos professores/as.
O estudo parte da seguinte pergunta: De que maneira um curso de extensão com componentes curriculares
da Educação contribuirá na melhoria da formação do professor Bacharel em Administração, e quais seus
reflexos em sua atuação profissional?
Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Primário:
Investigar a formação pedagógica do professor Bacharel em Administração da UNEB, para compreender
como se deu sua formação para atuação no curso de Administração, considerando que estes têm a sua
formação inicial no bacharelado, sem ser apresentado as componentes curriculares da Pedagogia. Como
contribuição, para formação dos professores será elaborado um curso de extensão para professores
Bacharéis em Administração e alunos do bacharelado em Administração, que desejam conhecer sobre a
atuação do professor, ou ingressar na carreira acadêmica, após sua formação.
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Bairro: Cabula
CEP: 41.195-001
UF: BA
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Telefone: (71)3117-2399
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E-mail: cepuneb@uneb.br
Página 01 de 04

UNIVERSIDADE DO ESTADO
DA BAHIA - UNEB
Continuação do Parecer: 2.343.591

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Apresentados dentro da eticidade.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Pesquisa relevante e exequível.
A metodologia proposta bem como os critérios de inclusão e exclusão e cronograma são compatíveis com
os objetivos propostos no projeto.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
As declarações apresentadas são condizentes com as Resoluções que norteiam a pesquisa envolvendo
seres humanos. Os pesquisadores envolvidos com o desenvolvimento do projeto apresentam declarações
de compromisso com o desenvolvimento do projeto em consonância com a Resolução 466/12 CNS/MS,
bem como com o compromisso com a confidencialidade dos particpantes da pesquisa e as autorizações das
instituições proponente e coparticipante.
O TCLE apresentado possui uma linguagem clara e acessível aos participantes da pesquisa e atende ao
disposto na resolução 466/12 CNS/MS contendo todas as informações necessárias ao esclarecimento do
participante sobre a pesquisa bem como os contatos para a retirada de duvidas sobre o processo

Recomendações:
Recomendamos ao pesquisador atenção aos prazos de encaminhamento dos relatórios parcial e/ou final.
Informamos que de acordo com a Resolução CNS/MS 466/12 o pesquisador responsável deverá enviar ao
CEP- UNEB o relatório de atividades final e/ou parcial anualmente a contar da data de aprovação do projeto.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Após a análise com vista à Resolução 466/12 CNS/MS o CEP/UNEB considera o projeto como APROVADO
para execução, tendo em vista que apresenta benefícios potenciais a serem gerados com sua aplicação e
representa risco mínimo aos participantes, respeitando os princípios da autonomia, da beneficência, não
maleficência, justiça e equidade.
Considerações Finais a critério do CEP:
Após a análise com vista à Resolução 466/12 CNS/MS o CEP/UNEB considera o projeto como APROVADO
para execução, tendo em vista que apresenta benefícios potenciais a serem gerados com sua aplicação e
representa risco mínimo aos sujeitos da pesquisa tendo respeitado os princípios da autonomia dos
participantes da pesquisa, da beneficência, não maleficência, justiça e
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equidade. Informamos que de acordo com a Resolução CNS/MS 466/12 o pesquisador responsável deverá
enviar ao CEP- UNEB o relatório de atividades final e/ou parcial anualmente a contar da data de aprovação
do projeto.
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento

Arquivo

Postagem

Informações Básicas
do Projeto
TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
Outros

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_919628.pdf
TCLE_NOVO.pdf

06/10/2017
12:49:09
06/10/2017
12:47:44

ADRIANO CUNHA
PORTO MAIA

Aceito

TCLE_12_09_2017.pdf

12/09/2017
07:53:32

ADRIANO CUNHA
PORTO MAIA

Aceito

ADRIANO_CUNHA_PORTO_MAIA.pdf
ADRIANO_RG.pdf

Outros

DECLARACAO_CONCORDANCIA.pdf

Outros

ROTEIRO_DE_ENTREVISTA_SEMI_E
STRUTURADA.pdf
TERMO_CONFIDENCIALIDADE.pdf

ADRIANO CUNHA
PORTO MAIA
ADRIANO CUNHA
PORTO MAIA
ADRIANO CUNHA
PORTO MAIA
ADRIANO CUNHA
PORTO MAIA
ADRIANO CUNHA
PORTO MAIA
ADRIANO CUNHA
PORTO MAIA
ADRIANO CUNHA
PORTO MAIA
ADRIANO CUNHA
PORTO MAIA

Aceito

Outros

30/08/2017
17:30:23
30/08/2017
17:29:52
30/08/2017
17:25:00
30/08/2017
17:23:36
30/08/2017
17:22:45
30/08/2017
17:21:58
30/08/2017
17:21:17
30/08/2017
17:16:56

TERMO_DE_AUTORIZACAO_INSTITU
CIONAL_DA_COPARTICIPANTE.pdf
ADRIANO_MAIA_22_05.docx

30/08/2017
17:16:17
22/05/2017
14:42:34

ADRIANO CUNHA
PORTO MAIA
ADRIANO CUNHA
PORTO MAIA

Aceito

TERMO_PROPONENTE.pdf

22/05/2017
13:38:33

ADRIANO CUNHA
PORTO MAIA

Aceito

TERMO_COMPROMISSO.pdf

22/05/2017

ADRIANO CUNHA

Aceito

Outros
Outros
Outros
TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
Outros
Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador
Declaração de
Instituição e
Infraestrutura
Declaração de

TERMO_DE_COMPROMISSO_COLET
A_DE_DADO_EM_ARQUIVOS.pdf
TERMO_DE_CONCESSAO.pdf
TCLE.pdf

Autor

Situação
Aceito

Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito
Aceito

Aceito
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Pesquisadores

TERMO_COMPROMISSO.pdf

Folha de Rosto

FOLHA_DE_ROSTO.pdf

13:38:09
22/05/2017
13:37:32

PORTO MAIA

Aceito

ADRIANO CUNHA
PORTO MAIA

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
SALVADOR, 23 de Outubro de 2017

Assinado por:
Aderval Nascimento Brito
(Coordenador)
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