
PROFESSORES DE UMA IES CONFESSIONAL: MAPEANDO SUAS TRAJETÓRIAS

INSTITUCIONAIS - DOCENTES 

Profª.Drª. Silvia Maria de Aguiar Isaia- UFSM- UNIFRA 

Profª.Drª. Maria das Graças Gonçalves Pinto - UNIFRA - UNIPLAC 

Profª. Ms. Patrícia do Amaral Comarú - UNIFRA 

RESUMO 

Este trabalho discute os dados relativos à primeira fase de uma pesquisa  realizada  em uma  instituição  particular  no
interior do Rio Grande do Sul. A investigação  constitui-se  em um ponto  de  partida  para  o  estudo  sistemático  dos
ciclos de vida profissional de professores da Educação Superior. Buscou-se traçar a trajetória  institucional-docente
dos  professores  da  instituição  participante  que  atuam  em  cursos  de  licenciatura  e  bacharelado.  A  orientação
metodológica  é  de  cunho  quanti-qualitativo,  envolvendo  procedimentos  estatísticos  e  de  análise  de  conteúdo.  Os
resultados  decorrem  de  um  questionário  misto  em  que  a  interpretação  foi  organizada  a  partir  dos  seguintes
indicadores: dados pessoais, carreira, titulação e produção e apreciação da docência. Constatou-se que a trajetória
institucional-docente conta com um corpo docente formado por adultos jovens e adultos médios em que a maioria é
do  sexo  feminino,  no  período  inicial  da  carreira.  O  grupo  preferencialmente  jovem em idade  e  em  experiência
docente. Quanto à titulação a maioria é mestre. O regime  de  trabalho  distribui-se  entre  o  integral e  o  parcial.  Das
atividades  desenvolvidas,  o  ensino  é  preponderante.  Nesse  os  docentes  atuam majoritariamente  em três  e  quatro
disciplinas, distribuídas em um e dois cursos e preferencialmente nos de bacharelado. Mesmo sendo uma instituição
particular, conta com contingente significativo do corpo docente atuando somente nela. Os  professores  dedicam-se
também à pesquisa  e  preponderantemente  o  financiamento  das  mesmas  ainda  depende  da  própria  instituição.  Um
número significativo de  docentes  apresenta  trabalhos  em encontros  científicos.  A concepção  de  docência  adotada
perpassa o conhecimento específico, o pedagógico e o profissional, bem como a sensibilidade no trato com os alunos
e colegas. A maioria dos professores está satisfeita com a atividade docente, tanto que a escolheriam novamente se
fossem recomeçar.  Satisfação  e  consciência  da  docência  constituem elementos  importantes  para  os  professores
continuarem investindo  na  profissão  docente  e  serem sensíveis  as  iniciativas  institucionais  capazes  de  reverter  em
desenvolvimento profissional docente. 

PALAVRAS-CHAVE: Trajetória institucional-docente; Docência Superior; Professores do Ensino Superior. 

APRESENTAÇÃO 

Este trabalho discute os dados relativos  à  primeira  fase  de  uma  pesquisa  realizada  no  Centro  Universitário
Franciscano, em Santa  Maria,  RS  e  que  visa  o  estudo  dos  ciclos  de  vida  profissional  docente.  Aliado  a  este
projeto, desenvolve-se outro, com a mesma temática, na UFSM. A opção por  estas  duas  realidades  institucionais,
uma confessional e outra pública, parte da suposição de que docentes de instituições diferenciadas, quanto à estrutura
e organização, possam apresentar variações em seus ciclos de vida profissional. A investigação nesses dois contextos
pode constituir-se em um ponto de partida para o estudo sistemático dos ciclos de vida profissional de professores
da Educação Superior ajustando, para tanto, o aporte teórico e os procedimentos metodológicos para este nível de
ensino. 

Na primeira fase  do  projeto,  objeto  desse  trabalho,  buscou-se  traçar  a  trajetória  institucional-docente  dos
professores  da  UNIFRA  que  atuam em cursos  de  licenciatura  e  bacharelado.  Assim,  apesar  do  problema  da
pesquisa, como um todo, dizer respeito a: Como se desenvolvem os ciclos de vida profissional de professores do
ensino  superior  de  uma  IES  confessional,  tendo  em  vista  o  seu  modo  de  conceber  a  docência,  nesta  etapa
configurou-se  na  questão: Qual a  trajetória  institucional-docente  dos  professores  do  ensino  superior  de  uma
IES confessional? 

A orientação metodológica, para responder a questão acima, é de cunho quanti-qualitativo, uma vez que está
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voltada  para  delinear  a  trajetória  institucional-docente  de  professores  da  UNIFRA,  sendo  que  esta  trajetória  é
entendida como o pano de fundo para apreender o movimento dos ciclos de vida profissional desses sujeitos. Apesar
das  estratégias  quantitativas  adotadas  nessa  fase,  (dados  levantados  a  partir  de  questionários  com  questões
preferencialmente objetivas, tratados pelo Programa Statistica, versão 6.0), os resultados foram interpretados em um
viés qualitativo, aproximando as tendências quantitativas e qualitativas e atendendo, dessa maneira, as exigências do
problema da presente investigação na sua fase inicial. (COOK&REICHARDT, 1986 ). 

O instrumento principal de coleta de dados foi um questionário  misto,  envolvendo  indicadores  relativos  à
trajetória  docente  dos  professores  envolvidos  que  abarcou  62,4%(  de  348  docentes,  responderam 217)  desses
sujeitos.  O  processo  seletivo  destes  docentes  orientou-se  pelos  seguintes  critérios:  professores  de  licenciatura  e
bacharelado, incluídos apenas uma vez, caso atuassem em mais de um curso e que concordassem em participar  da
pesquisa; professores que atuassem em cursos de graduação, que pelo menos já tivessem turmas em final de cursos,
ou egressos dos mesmos. 

O  traçado  da  trajetória  institucional-docente  serviu  de  subsídio  inicial  à  compreensão  dos  ciclos  de  vida
profissional  docente  dos  professores  participantes  e  também poderá  contribuir  com o  processo  de  tomadas  de
decisão da instituição que oportunizem estratégias de desenvolvimento profissional docente. 

ENTRE CONCEITOS 

É interessante destacar algumas noções que balizaram este trabalho  e  permitiram uma  melhor  compreensão
dos  dados  levantados.  Entre  elas  tem-se:  trajetória,  carreira  docente,  dimensão  pedagógica  e  profissional  da
docência,  conhecimento  específico  e  pedagógico  por  parte  dos  professores,  processo  formativo,  concepção  de
docência e implicação docente. 

A noção de trajetória, percurso, ciclo de vida é entendida por Ortega y Gasset (1970) como tempo vivido,
duração e, como tal, finitude. Cada pessoa transita em porções de tempo que vão se sucedendo ao longo da  vida.
Esta  ocorre  em fases,  etapas,  idades  que  não  só  ocorrem umas  após  as  outras,  mas  principalmente  se  enlaçam,
convivendo em uma mesma duração histórica. A estas idades ou fases, Ortega y Gasset denomina de geração,  ou
seja, um conjunto de anos vivenciados por um grupo de pessoas que compartilham entre si valores, crenças e estilos
de vida. 

Estudos sobre percurso profissional dos professores como os de Riegel (1979), Huberman (1989), Cavaco
(1991),  Nóvoa  (1992),  seguem de  algum modo  essa  concepção  de  geração,  transpondo-a  para  o  que  se  pode
denominar de geração pedagógica. Assim, a trajetória profissional dos professores do ensino superior envolve uma
multiplicidade de gerações pedagógicas que não só se sucedem, mas se entrelaçam em um mesmo percurso histórico,
possuindo,  contudo,  modos  diferenciados  de  participação,  interação  e  compreensão  da  trajetória  formativa  a  ser
empreendida pelos professores nas instituições em que atuam. 

Com  relação  à  carreira  pedagógica,  esta  é  entendida  como  um  processo  que  envolve  a  trajetória
especificamente  docente  dos  professores  em  uma  ou  em  várias  instituições  de  ensino  que,  de  algum  modo,
condiciona as ações formativas que eles realizam. É importante considerar que a carreira é influenciada, tanto  pelas
características pessoais (trajetória de vida) dos professores, quanto pelas profissionais (contexto institucional em que
estão inseridos). 

Ao  falar-se  de  carreira  docente,  a  discussão  relativa  à  dimensão  pedagógica  e  profissional  torna-se
pertinente. Os professores precisam articular essas duas dimensões a fim que sua missão formativa seja concretizada.
Envolve, dessa forma, a possibilidade e a necessidade de construir o conhecimento de ser professor, a partir de um
processo  reflexivo  individual  e  grupal  em que  a  troca  de  experiências  possibilite  a  construção  de  conhecimento
pedagógico compartilhado. (ISAIA& Bolzan, 2005). A dimensão profissional e pedagógica  da  docência  envolve  a
questão do conhecimento específico e do conhecimento pedagógico, na medida em que a integração de ambos
compõe  a  especificidade  da  profissão  docente.  Entende-se  que  o  conhecimento  específico  refere-se  aos
conhecimentos sobre a matéria a ser ensinada pelo professor (MARCELO GARCÍA, 1999;  BOLZAN,  2004).  O
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conhecimento pedagógico, por seu lado, caracteriza-se pelo saber teórico e conceitual, bem como do conhecimento
dos esquemas práticos do ensino - estratégias pedagógicas, rotinas de funcionamento das intervenções didáticas e os
esquemas experienciais dos professores. 

Partindo-se  da  concepção  de  que  a  dimensão  profissional  da  docência  constitui-se  na  interação  entre
conhecimento  específico  e  pedagógico,  a  produção  pedagógica  precisa  ser  considerada,  apesar  de  a  cultura
acadêmica  reconhecer  e  valorizar  apenas  a  produção  científico-acadêmica.  (ISAIA,  2003a,  2004;  ISAIA  &
BOLZAN,  2005).Contrapondo  à  cultura  acadêmica,  compreende-se,  como  produção  pedagógica,  todas  as
atividades que os professores elaboram, tendo por objetivo o processo formativo de seus alunos e deles próprios. 

Como se entende que a constituição do professor envolve a dimensão pessoal, pedagógica e profissional da
docência, o processo formativo se dá na interação destas três dimensões, tendo por centro orientador a implicação
com a docência. Esta compreende os sentimentos entendidos como elementos que dinamizam a atividade educativa
dos  professores,  uma  vez  que  representam vivências  afetivas  de  caráter  apreciativo,  que  condicionam a  atitude
valorativa  destes  sujeitos  frente  ao  que  é  importante  ao  mundo  pessoal  e  profissional.  Assim,  os  sentimentos
envolvem uma dinâmica entre as experiências,  competências  e  expectativas  próprias  a  cada  docente  em relação  a
valores, a expectativas e a normas elaboradas no contexto em que estão inseridos. 

Os processos formativos, tanto docentes quanto discentes, necessitam de  sentimentos  orientativos  para  sua
consecução, levando professores e alunos a perceberem suas trajetórias de formação como significativas em termos
de realização pessoal e profissional. (HELLER, 1982; ISAIA, 1996; ISAIA, 2003a). 

TRAJETÓRIA INSTITUCIONAL-DOCENTE 

Partindo dos questionários respondidos por 62,4% dos docentes da UNIFRA, a interpretação dos resultados se
deu a partir da organização das questões, tendo por orientação os seguintes indicadores: dados  pessoais; titulação
e produção científico-acadêmica; apreciação da docência. A tabulação foi pelo Programa Estatística, versão 6.0,
para as questões objetivas e análise de conteúdo ((BARDIN,1977; BAUER, 2004) para a questão aberta. A seguir,
serão apresentados e discutidos os indicadores levantados. 

DADOS PESSOAIS> a faixa etária dos professores concentra-se dos 26 aos 35 anos em uma percentagem
de 44%; dos 36 a 45 anos para 23%. Neste sentido os docentes da UNIFRA estão na etapa de vida, denominada
por Erickson (1985), idade adulta. Entende-se que o transcorrer desta  etapa  se  constitui como  um dos  momentos
importantes,  da  trajetória  pessoal  dos  professores,  uma  vez  que  se  caracteriza  pela  possibilidade  de  abertura  a
mudanças  e  transformações  e  por  ser  sensível  a  diferentes  fontes  de  influência,  que  envolvem  simultaneamente
perdas, ganhos, aquisições e novas reorganizações. 

A  delimitação  temporal  da  vida  adulta,  conforme,  Palácios  (2004),  situa-se  entre  os  vinte  e  cinco  e  os
sessenta e cinco anos, podendo estender-se até os setenta e  cinco,  estando  assim,  em sua  porção  final,  imbricada
com a  velhice  precoce.  A carreira  acadêmica,  por  sua  especificidade,  pode  contemplar  professores,  nesse  vasto
espectro vivencial, principalmente aqueles engajados na Educação Superior. 

Quanto ao sexo, o corpo docente é majoritariamente feminino, correspondendo a 62% em relação a 38% do
sexo masculino. O interessante é que 64% dos que responderam ao questionário, atuam no bacharelado, cursos em
que normalmente os homens têm a primazia. (ISAIA, 2003). 

CARREIRA> em termos de tempo de  serviço 76% dos professores situam-se nos  primeiros  cinco  anos
da carreira. Destes, 41% estão entre dois a cinco anos e 35% têm menos de dois anos, denotando que a instituição
conta com docentes  em anos  iniciais  da  carreira.  Em contrapartida,  64% já  têm tempo  de  serviço  em outra  IES,
sendo  que  destes  49% também tem até  cinco  anos,  denotando  novamente  que  grande  parte  dos  professores  da
UNIFRA  está  realmente  situada  nos  anos  iniciais  da  carreira  docente.  A  trajetória  concomitante  com  outras
instituições  denota  uma  peculiaridade  própria  aos  docentes  da  instituição  participante.  Maiores  dados  sobre  este
aspecto  poderão  ser  desvendados  na  segunda  fase  da  pesquisa  em que  se  irá  trabalhar  com auto-reconstruções
biográficas e entrevistas narrativas. 
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Em relação às horas  trabalhadas  e enquadrando-as no regime de trabalho: tempo integral, tempo parcial e
horista,  percebe-se  que  37%  dos  professores  trabalham  40  horas,  correspondendo  ao  tempo  integral;  41%
trabalham de 21 a 39 horas, enquadrando-se no tempo parcial, mas destes 18% trabalham de 31 a 39 horas, muito
próximos  ao  tempo  integral.  Assim o  percentual  de  tempo  integral  ou  muito  próximo  a  ele  é  predominante  na
UNIFRA, o que a aproxima do regime de trabalho preferencial nas universidades públicas. (ISAIA, 2003) 

Quanto  à  lotação,  o  grupo  de  professores  distribui-se  eqüitativamente  entre  as  áreas  de  Artes,  Letras  e
Comunicação,  bem como  de  Ciências  Naturais  e  Tecnológicas,  cada  uma  contando  com 24% dos  docentes,  em
segundo lugar aparece a área de Ciências Sociais e Aplicadas, com 20% e em terceiro lugar a área de Ciências da
Saúde com 19% e, por fim, com o menor percentual,  está  a  área  da  Ciências  Humanas  que  conta  com 13% dos
professores envolvidos na pesquisa. 

Quanto  ás  atividades  desenvolvidas,  43% dos  docentes  estão  prioritariamente  envolvidos  com o  ensino,
contra 25% que  também atuam na  pesquisa  e  um menor  percentual,  19% envolvido  com atividades  de  extensão.
Percebe-se ainda um desequilíbrio entre as três funções básicas de uma instituição de nível superior: ensino, pesquisa
e extensão. Quando se pensa a docência não pode ser apenas em termos de ensino, mas como uma  atividade  que
congrega todas as ações que os professores desenvolvem, tendo em vista o processo formativo dos alunos e  deles
próprios. 

Com respeito ao número de disciplinas lecionadas, 52% dos docentes atuam entre três e quatro disciplinas,
sendo que deste percentual, 31% estão envolvidos com três e 21% com quatro.Em relação ao número de  cursos
em que atuam 37% estão em apenas um curso e 32% em dois. Estes dados batem com as exigências do MEC, na
medida  em que  não  há  uma  superposição  docente  significativa  que  possa  comprometer  a  formação  discente  e
docente. 

Quanto ao tipo de cursos em que atuam 64% dos professores vinculam-se ao bacharelado, contra 23% que
atuam simultaneamente, tanto na licenciatura quanto no bacharelado. 

Em relação à atuação profissional 56% dos professores atuam apenas na instituição. Este dado é coerente
com o indicativo de tempo integral (40horas) ou quase integral (31 a  39  h)  que  alcança  o  percentual de  55% dos
professores da instituição. 

TITULAÇÃO  E  PRODUÇÃO  CIENTÍFICO-ACADÊMICA>  em  termos  de  titulação,  o  grupo
majoritariamente  é  formado  por  mestres,  com um percentual  de  68%,  contra  13%  de  doutores.  Os  indicativos
levantados, em si, só apontam para a qualificação dos professores em relação à pesquisa. 

A ênfase na pesquisa é uma realidade presente na cultura acadêmica, tanto que a progressão dos professores
depende  da  titulação  e  da  produção  científica.  Por  outro  lado,  esta  mesma  cultura  pouco  valoriza  o  ensino,
entendendo-o como algo secundário, envolvido apenas com a transmissão de conhecimentos (Santos, 1997; Cunha,
2001). A dicotomia entre ensino e pesquisa decorrente do critério titulação e produção adotado na IESs pode levar
a uma ruptura entre ser professore e ser pesquisador, inviabilizando, muitas vezes, que os docentes conscientizem-se
de que são responsáveis pela preparação de futuros profissionais. Um indicativo que  pode  evidenciar  a  dificuldade
dos professores valorizarem a docência  está  em que,  quando  indagados  sobre  o  modo  de  atualização,  a  opção  “
encontros  acadêmicos  voltados  para  o  ensino  da  área  em  que  atua” não  foi considerada,  o  que  evidencia  a
ênfase no conhecimento específico em detrimento do pedagógico. Contudo, como foi visto no referencial teórico, a
constituição do professor está na inter-relação entre conhecimentos específicos, pedagógicos e profissionais. 

Tendo em vista a participação em encontros  científicos, o grupo se destaca, com um percentual de  53%,
como participante ativo, na função de apresentar trabalhos, seja na figura de conferencista, comunicador e oficineiro,
o que indica o esforço do corpo docente e da instituição na busca de uma produção acadêmico-científica condizente
com o nível de envolvimento dos docentes com a pesquisa. Pode-se relacionar ainda este último percentual com uma
forma de atualização, uma vez que 15% do  grupo  indicou os  encontros  na  área  específica  como  uma  modalidade
possível. 
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Com respeito  às  modalidades  de  atualização  científico-acadêmica,  54% dos  professores  optaram por
livros e artigos em revistas ou jornais especializados, como a forma mais usual de atualização. Destaca-se o fato de
10% dos  professores  considerarem os  grupos  de  pesquisa  como  forma  de  atualização.  Apesar  de  incipiente,  a
escolha dos grupos de pesquisa nesta modalidade, demonstra que, aos poucos, a cultura da pesquisa coletiva vai se
instalando na instituição. 

APRECIAÇÃO  DA  DOCÊNCIA>  este  indicador  envolve  as  concepções  trabalhadas  no  referencial
teórico, com respeito à docência, especificamente em relação à  dimensão  pedagógica  e  profissional,  conhecimento
específico e pedagógico, implicação docente, entre outros. 

Chama atenção o fato de 64% dos professores indicarem a preponderância do conhecimento científico sobre
o pedagógico. Não se discute aqui a importância do conhecimento  específico,  mas  a  necessidade  de  integrá-lo  ao
pedagógico,  a  fim de  que  o  processo  formativo  discente  seja  realmente  alcançado.  Já  53%  dos  docentes  têm a
consciência de que a profissão docente tem uma especificidade própria que vai além do  conhecimento  profissional.
Fica, assim, evidenciado que  a  docência  se  instaura  na  confluência  dos  conhecimentos  específicos,  pedagógicos  e
profissionais. 

Dos  requisitos  importantes  para  exercer  a  docência,  os  professores  posicionaram-se  a  partir  de  sete
categorias emergentes: domínio de conteúdo que compreende o conhecimento específico; atualização na área de
atuação que envolve o conhecimento profissional; preocupação  com questões  pedagógicas  que  integra  tanto  o
saber  e  o  saber-fazer  necessário  ao  aluno  elaborar  suas  estratégias  de  apropriação  em  direção  a  autonomia
formativa;  valores  que  representam a  apreciação  valorativa  de  elementos  das  práticas  docentes  e  integram  os
valores de cunho humano, cognitivo, ético e atitudinal; empolgação com a docência que representa uma vivência a
partir do reflexo apreciativo dos docentes em relação às atividades educativas que desenvolvem. 

Das  categorias  levantadas,  as  que  tiveram  maior  representatividade  foram:  a  atualização  na  área  de
atuação,  os  valores  humanos,  o  domínio  de  conteúdo  e  a  preocupação  com  questões  pedagógicas.  Estas
indicam  a  preocupação  dos  professores  com  dimensões  importantes  da  docência,  ou  seja,  o  conhecimento
específico, o profissional e o pedagógico, sem esquecer a sensibilidade humana no trato com alunos e colegas. 

Entende-se que a dinâmica  da  docência  é  impulsionada  pelos  sentimentos  [implicação]  vivenciados  pelos
professores  em relação  á  condução  da  prática  pedagógica.  Corroborando  com  esta  idéia,  98%  dos  docentes
manifestam-se  satisfeitos  com exercício  do  magistério  superior,  o  que  é  comprovado  pelo  fato  de  98%  deles
afirmarem que  escolheriam novamente  essa  atividade  se  fossem recomeçar  novamente  sua  vida  profissional..  As
opções  apresentadas  pelos  professores  implicam na  concepção  de  que  as  vivências  afetivas  brotam na  dimensão
pessoal  e  se  expandem para  a  profissional,  voltando  a  incidir  novamente  sobre  a  primeira,  em  um  movimento
recorrente e espiralado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De forma resumida, pode-se constatar que a trajetória institucional-docente da UNIFRA caracteriza-se  por
um corpo docente formado por adultos jovens e adultos médios em que a maioria é  do  sexo  feminino,  no  período
inicial da  carreira,  indicando,  assim,  um grupo  preferencialmente  jovem em idade  e  em experiência  docente.  Tal
característica explica a concentração de docentes com a titulação de mestre. O potencial que se entrevê permite que
a instituição venha a adotar uma política de desenvolvimento profissional docente capaz de  qualificar  e  formar  seus
professores  de  acordo  com o  ideal formativo  emanado  de  seu Plano  Político  Pedagógico.  O  regime  de  trabalho
distribui-se entre o integral e o parcial. Das atividades desenvolvidas, o ensino é preponderante. Nesse os docentes
atuam majoritariamente  em três  e  quatro  disciplinas,  distribuídas  em um e  dois  cursos  e  preferencialmente  nos  de
bacharelado. Mesmo sendo uma instituição particular, conta com contingente significativo do corpo docente atuando
somente nela. Os professores dedicam-se  também à  pesquisa  e  preponderantemente  o  financiamento  das  mesmas
ainda  depende  da  própria  instituição.  Um número  significativo  de  docentes,  devido  a  seu  envolvimento  com  a
pesquisa,  apresenta  trabalhos  em encontros  científicos.  Quanto  à  concepção  de  docência  adotada,  esta  leva  em
conta o conhecimento específico, o pedagógico e o profissional, bem como a sensibilidade no trato com os alunos e
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colegas. 

Demonstrando  sua  implicação  com  o  exercício  do  magistério  superior,  a  maioria  dos  professores  está
satisfeita com a atividade docente, tanto que a escolheriam novamente se fossem recomeçar. Satisfação e consciência
da docência constituem elementos  importantes  para  os  professores  continuarem investindo  na  profissão  docente  e
serem sensíveis as iniciativas institucionais capazes de reverter em desenvolvimento profissional docente. 
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