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Resumen 
Este estudio presenta las percepciones de los docentes que trabajan en la educación 
superior en el área de Administración, en Pernambuco, Brasil. La investigación tiene un 
enfoque cualitativo y el campo de estudio incluyó cursos de posgrado (maestría y 
doctorado) en el área de Administración en las instituciones pernambucanas. Los 
sujetos del estudio fueron 85 docentes que trabajan en la docencia universitaria, que 
respondieron un formulario con preguntas abiertas y cerradas. Para sistematizar e 
interpretar la información recopilada se utiliza la técnica de análisis de contenido de 
acuerdo con Bardin (2009). Los participantes de la investigación presentaron sus 
motivaciones, dificultades en la educación superior y posibilidades de 
profesionalización docente universitaria. Las declaraciones de los profesores revelan 
lagunas de conocimientos pedagógicos y, al mismo tiempo, reconocen la contribución 
del área de Educación para la construcción de la profesionalidad docente universitaria. 

Resumo 
O presente estudo apresenta as percepções de professores que atuam no ensino 
superior na área de Administração em Pernambuco, Brasil. A pesquisa tem abordagem 
qualitativa e o campo de estudo contemplou os cursos de pós-graduação (mestrado e 
doutorado) na área de Administração em instituições pernambucanas. Os sujeitos da 
pesquisa foram 85 professores que atuam no magistério superior, os quais 
responderam um formulário com questões abertas e fechadas. Para a sistematização e 
interpretação das informações coletadas utilizamos a técnica de análise de conteúdo 
conforme Bardin (2009). Os participantes da pesquisa apresentaram suas motivações, 
as dificuldades no ensino superior e possibilidades de profissionalização docente 
universitária. Os depoimentos apresentados pelos professores revelam lacunas de 
saberes pedagógicos e, ao mesmo tempo, reconhecem a contribuição da área de 
Educação para a construção da profissionalidade docente universitária. 

Introdução 
A pós-graduação brasileira, em nível de mestrado e doutorado, possibilita que os 
egressos participem de concursos para concorrer e assumir vagas no magistério 
superior em determinadas áreas, mesmo sem possuir formação pedagógica para atuar 
na docência.  
Este trabalho apresenta as percepções de professores que atuam no ensino superior 
na área de Administração em universidades pernambucanas brasileiras. O estudo teve 
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como objetivo identificar motivações, dificuldades enfrentadas no exercício do 
magistério superior e possibilidades de profissionalização docente universitária. 
Para tanto, inicialmente é apresentada uma breve contextualização sobre a pós-
graduação no Brasil e a profissionalidade docente universitária. Na sequência trazemos 
os procedimentos metodológicos utilizados para a realização da pesquisa, os 
resultados, as conclusões e as referências que fundamentaram o estudo. 
A pós-graduação stricto sensu no Brasil e a profissionalidade docente universitária: 
uma breve contextualização temática 
A pós-graduação stricto sensu no Brasil teve origem nos anos de 1930 mas somente a 
partir de 1965, o Conselho Federal de Educação aprovou o Parecer 977, que 
estabeleceu o formato institucional básico da pós-graduação brasileira (Balbachevsky, 
2005; Santos & Azevedo, 2009). Quanto à necessidade da pós-graduação stricto sensu, 
o Parecer 977/65 ressalta que “o funcionamento regular dos cursos constitui 
imperativo da formação do professor universitário” (Brasil, 1965). Tal documento 
continua sendo referência para a organização e implementação da pós-graduação no 
país, que inspirou desde o I Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) até as diretrizes 
atuais, nas quais permanece o compromisso com a formação docente para o 
magistério superior.  
O Plano Nacional de Educação (PNE) apresenta na meta 14 a proposta de formar 60 
mil mestres e 25 mil doutores ao ano no país (Brasil, 2012). Entretanto, o aumento da 
quantidade dos programas de pós-graduação stricto sensu acontece em detrimento da 
qualidade dessa formação, especialmente no que se refere à profissionalização 
docente universitária.  este  mbito, Cunha (2009, p. 82) chama atenção “para a 
responsabilidade das políticas públicas e das instituições na proposição mais 
sistemática de investimentos na formação profissional do professor universitário”. 
Essa autora ressalta que os saberes para a docência exigem uma preparação 
acadêmica a partir de uma perspectiva teórica e prática, no sentido de que é 
imprescindível pensar na complexidade e na qualidade dessa formação, 
especialmente, na construção da profissionalidade docente. 
Diante do exposto, reiteramos que o sistema brasileiro de pós-graduação stricto sensu 
tem por missão a formação de professores e pesquisadores (Brasil, 2010). Esse 
compromisso continua previsto no Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) para o 
período de 2011-2020, no qual o mestrado é a base e o doutorado o grau máximo para 
o desenvolvimento de pesquisadores e para a formação de professores no país.  
Assim, os cursos de pós-graduação stricto sensu configuram-se, formalmente, como 
responsáveis pela formação do professor da educação superior. Contudo, seus 
currículos enfatizam a formação do pesquisador em detrimento da formação para a 
docência (Cunha & Soares, 2010). Tais autoras apresentam a docência como uma 
atividade complexa, uma vez que seu exercício envolve uma multiplicidade de saberes, 
competências e atitudes que precisam ser apropriados e compreendidos em suas 
relações. Nesse contexto, a pós-graduação stricto sensu constitui um espaço 
privilegiado para desencadear reflexões sobre a formação de professores, 
especialmente no que se refere à profissionalidade docente, a qual implica em um 
processo permanente de desenvolvimento profissional.  
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Para compreender a noção de profissionalidade no contexto da docência, destacam-se 
contribuições de autores que enfatizam a importância da profissionalização. Hoyle 
(1980) destaca que a profissionalidade pode ser restrita ou extensa. Assim, quando o 
professor desenvolve uma prática intuitiva em sala de aula, baseada em suas 
experiências em detrimento de teorias, está atuando como um profissional restrito. 
Por outro lado, quando o docente situa a sala de aula dentro de um contexto 
educacional mais amplo, fundamentado em teorias, comparando seu trabalho ao de 
outros colegas e buscando a formação contínua, está desenvolvendo uma 
profissionalidade extensa. 
No que tange às especificidades no âmbito acadêmico, Roldão (2005, p. 123) ressalta 
que a docência no ensino superior “continua muito marcada por uma concepção 
empobrecida de ensinar como mero ato de passagem, vinculado a um procedimento 
de ensino que permanece individual e isolado, escassamente alimentado por saberes 
pedagógicos”. Diante deste cenário, reitera-se a importância e a pertinência dos cursos 
de pós-graduação stricto sensu em contribuir com a construção da profissionalidade 
dos professores que atuarão no magistério superior.  

Procedimentos Metodológicos 
Nesta pesquisa adotamos a abordagem qualitativa visto que os objetivos do estudo 
demandaram o levantamento de informações permeadas de subjetividades sobre as 
motivações e possibilidades de profissionalização docente universitária reveladas pelos 
participantes do estudo.  
A pesquisa teve como campo de estudo cursos de pós-graduação stricto sensu na área 
de Administração em instituições pernambucanas. Os sujeitos da pesquisa foram 85 
professores que atuam no ensino superior egressos de cursos de mestrado e 
doutorado das pós-graduações analisadas.  
O instrumento de coleta de dados foi um formulário com questões abertas e fechadas. 
Para a sistematização e interpretação das informações coletadas utilizamos a técnica 
de análise de conteúdo proposta por Bardin (2009) composta de três fases: pré-
análise; exploração do material; e tratamento dos resultados obtidos para 
interpretação dos achados da pesquisa. 

Resultados  
Esta seção congrega os achados da pesquisa que identificou motivações, dificuldades 
no exercício do magistério superior e possibilidades de profissionalização docente 
universitária na pós-graduação stricto sensu na área de Administração. 
Quanto ao perfil dos docentes que participaram da pesquisa, 51% são do sexo 
masculino, 47% têm faixa etária entre 31 e 40 anos, 96% fizeram curso de bacharelado, 
47% atuam em instituições públicas e 54% responderam nunca ter feito cursos na área 
pedagógica. De forma geral, apresentaram uma média de 10 anos de experiência em 
sala de aula e 96% afirmaram que se identificam com a profissão docente.  
No que se refere às motivações para fazer um curso de pós-graduação stricto sensu, 
46% dos participantes da pesquisa responderam que decidiram fazer os cursos de 
mestrado/doutorado almejando ser professor universitário, 43% disseram que tinham 
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como objetivo aprofundar conhecimentos na área, 4% disseram que queriam tornar-se 
pesquisador e os demais apresentaram motivos diversos, especialmente, aumentar o 
salário.  
Dentre as dificuldades enfrentadas pelos professores no exercício da docência 
universitária, destacaram-se: infraestrutura precária, problemas na formação básica 
dos estudantes, baixos salários, falta de reconhecimento, quantidade de alunos e 
turmas, excesso de carga-horária, alta exigência de publicação e falta de 
conhecimentos pedagógicos para planejar, avaliar e desenvolver aulas interessantes, 
relacionando teoria e prática. Para Roldão (2005), a falta de saberes pedagógicos 
empobrece o ato de ensinar, o que dificulta o trabalho docente e compromete a 
aprendizagem dos estudantes. A construção da profissionalidade docente compreende 
a mobilização de diversos saberes a fim de ser e tornar-se professor, aperfeiçoando-se 
continuamente.  
Sobre as possibilidades de profissionalização docente universitária por meio da pós-
graduação stricto sensu na área de Administração, além da oferta da disciplina de 
Didática do Ensino Superior e da realização do estágio de docência, os professores 
sugeriram as seguintes ações: aproximar os programas da área de Administração com 
o programa de pós-graduação em Educação visando à realização de cursos, eventos e 
pesquisas na área pedagógica; possibilitar a troca de experiências e o diálogo entre 
docentes, mestrandos e doutorandos sobre temas relacionados à atuação dos 
professores no ensino superior. Quanto à receptividade dos professores para refletir 
sobre profissionalidade docente na pós-graduação stricto sensu, 91% afirmaram que 
tinham interesse em ler textos e participar de discussões sobre essa temática e 96% 
disseram que os cursos de mestrado e doutorado poderiam contribuir com a 
profissionalização docente universitária. 
Os depoimentos apresentados pelos professores revelam lacunas de saberes 
pedagógicos e, ao mesmo tempo, reconhecem a contribuição que a área de Educação 
pode possibilitar para a sua profissionalização. Cunha (2009), ao analisar o lugar da 
formação do professor universitário, destaca que muitos docentes que já atuam no 
magistério superior estão procurando os cursos de pós-graduação stricto sensu em 
Educação como um espaço de profissionalização. Portanto, reitera-se a relevância de 
os cursos de pós-graduação stricto sensu constituírem um espaço para refletir e 
contribuir com a construção da profissionalidade docente universitária. 

Considerações Finais 
Diante das motivações, dificuldades e possibilidades de profissionalização docente 
universitária apontadas pelos participantes da pesquisa, constatou-se que a maioria 
dos professores que atuam no magistério superior buscou cursos de mestrado e 
doutorado com o objetivo de seguir carreira docente em universidades. As sugestões 
apresentadas são viáveis e mostram as contribuições da área de Educação para a 
profissionalização dos docentes que atuam no ensino superior. Espera-se que as 
reflexões aqui suscitadas ampliem o debate sobre o papel a pós-graduação stricto 
sensu em colaborar com a construção da profissionalidade docente universitária. 
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