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RESUMO
Esta tese tem por objetivo construir uma teoria substantiva investigando a constituição da
identidade de professores universitários nos anos 2010, no Brasil, relacionando sua atividade
laboral com suas formas de comunicação digitais e não digitais e com o consumo de
informações. Os professores do Ensino Superior contemporâneo encontram-se mediados pelo
ecossistema comunicacional (MARTÍN-BARBERO, 2014) que repercute na atividade de
trabalho com novos dispositivos de comunicação além de colocá-los em contato com uma
nova geração de estudantes, que são nativos digitais (PRENSKY, 2001), em instituições de
ensino de diferentes categorias administrativas. O paradigma interacionista, o método
interpretativista e a Teoria Fundamentada em Dados, concebida por Strauss e Corbin (2008),
foram escolhidos como perspectiva teórico-metodológica, em linha com o objetivo deste
estudo para reflexão e conhecimento da identidade do docente do ES na intersecção com a
Comunicação e o Consumo. A opção pela abordagem de Strauss e Corbin (2008) justifica-se
por pressupor uma análise do contexto social como também um estudo da literatura existente
para direcionar a amostragem teórica e por apresentar procedimentos, técnicas e uma
formatação mais estruturada para a teoria gerada. O método de coleta de dados escolhido foi o
de entrevistas individuais em profundidade e questionário estruturado realizado com doze
professores de diferentes áreas, a saber, Ciências Exatas, Ciências Sociais e Artes e cinco
gestores de instituições do Ensino Superior das categorias pública e privada. A conclusão é a
existência de múltiplas identidades do sujeito educador que se distinguem pelas diferentes
formas de comunicação dialógica e consumo de conteúdos materiais ou intangíveis e pelas
áreas do saber. Com base nas análises foi gerada a seguinte teoria substantiva: “a identidade
do professor universitário (antes fechada, rígida e autoritária) fragmenta-se e flexibiliza-se na
sociedade em rede contemporânea, em um processo dinâmico, de acordo com a sua habilidade
de articulação no mundo digital refletida no consumo on-line e off-line e com o seu vínculo
institucional”. A investigação verificou a heterogeneidade das identidades dos professores na
contemporaneidade no contexto da ambiência comunicativa e de suas práticas de consumo de
informação.
Palavras-chave: comunicação e consumo; cultura digital; professor universitário; teoria
fundamentada em dados; teoria substantiva.
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ABSTRACT
This thesis aims to construct a substantive theory investigating the identity of university
professors in the 2010s, in Brazil, relating their work activity to their forms of digital and nondigital communication as well as the information consumption. Contemporary university
professors are mediated by the communicational ecosystem (MARTÍN-BARBERO, 2014),
which has an impact on the work activity with new communication devices and puts them in
contact with a new generation of students, who are digital natives (PRENSKY, 2001), in
educational institutions in different administrative categories. The interactionist paradigm, the
interpretative method and the Grounded Theory, conceived by Strauss and Corbin (2008),
have been chosen as theoretical-methodological perspective, in line with the objective of this
study for reflection and knowledge of the university professor´s identity in the
Communication and Consumption interface. The choice for the Strauss and Corbin (2008)
approach is justified in that it presupposes an analysis of the social context as well as an
existing literature study to direct theoretical sampling and presents procedures, techniques and
a more structured format for the generated theory. The method for data collection chosen was
individual in-depth interviews and a structured questionnaire carried out with twelve teachers
from different areas, namely the Exact Sciences, the Social Sciences and Arts and five
managers from both public and private university institutions. The conclusion is the existence
of individual educators with multiple identities that differ by the different forms of dialogical
communication and consumption of material or intangible contents and by the knowledge
areas. Based on the analysis, the following substantive theory has been generated: "the
identity of the university professor (previously closed, rigid and authoritarian) fragments and
becomes flexible in a contemporary network society, in a dynamic process, according to his
or her ability to articulate in the digital world reflected in the on-line and off-line consumption
and his or her institutional affiliation”. The research has verified the heterogeneity of the
professors’ identities in contemporary times in the context of the communicative ambience
and its practices of information consumption.
Keywords: communication and consumption; digital culture; university professor; grounded
theory; substantive theory.
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RESUMEN
Esta tesis tiene por objeto/tiene el objetivo de construir una teoría sustantiva al investigar la
construcción de la identidad de profesores universitarios en los años 2010, en Brasil,
relacionando sus actividades laborales con sus formas de comunicación, digitales y no
digitales, y con el consumo de informaciones. Los profesores de la Enseñanza Superior
contemporánea están mediados por el ecosistema comunicacional (MARTÍN-BARBERO,
2014) que repercute en la actividad laboral con nuevos dispositivos de comunicación además
de ponerlos en contacto con una nueva generación de estudiantes, nativos digitales
(PRENSKY, 2001), en instituciones de enseñanza de diferentes categorías administrativas. El
paradigma interaccionista, el método interpretativista y la Teoría Fundamentada en Datos,
concebida por Strauss y Corbin (2008), han sido elegidos como perspectiva teóricometodológica, en línea con el objetivo de este estudio para la reflexión y el conocimiento de la
identidad del docente en la Enseñanza Superior en la intersección con la Comunicación y el
Consumo. La opción por el abordaje de Strauss y Corbin (2008) se justifica por suponer un
análisis del contexto social así como un estudio de la literatura existente para dirigir el
muestreo teórico y por presentar procedimientos, técnicas y un formato más estructurado para
la teoría generada. El método adoptado para la recolección de datos ha sido el de entrevistas
individuales en profundidad y cuestionario estructurado realizado con doce profesores de
diferentes áreas, en particular, Ciencias Exactas, Ciencias Sociales y Artes, y cinco gestores
de instituciones de la Enseñanza Superior en las categorías pública y privada. La conclusión
es la existencia de múltiples identidades del sujeto educador que se distinguen por las
diferentes formas de comunicación dialógica y consumo de contenidos materiales o
intangibles y por las áreas del conocimiento. Basándose en los análisis, ha sido generada la
siguiente teoría sustantiva: “la identidad del profesor universitario (antes cerrada, rígida y
autoritaria) se fragmenta y se flexibiliza en la sociedad en red contemporánea, en un proceso
dinámico, según su habilidad de articulación en el mundo digital, reflejada en el consumo online y off-line, así como su vínculo institucional”. La investigación ha comprobado la
heterogeneidad de las identidades de los profesores en la contemporaneidad en el contexto del
entorno comunicativo y de sus prácticas de consumo de información.
Palabras clave: comunicación y consumo; cultura digital; profesor universitario; teoría
basada en datos; teoría sustantiva.
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1. INTRODUÇÃO
Quem é o professor universitário brasileiro hoje? Os desafios são grandes e
numerosos para quem opta pelo magistério, considerando a atividade de trabalho como um
dos referenciais para a construção de identidade. Ser professor no Ensino Superior não é
uma tarefa fácil. Ser professor universitário apresenta desafios adicionais na cena
contemporânea brasileira. Ser um docente universitário no Brasil significa dedicar boa
parte do tempo às atividades relacionadas ao ensino (preparar e ministrar aulas, orientar,
avaliar, registrar os resultados, atualizar o próprio conhecimento) e a outra parte do tempo
desenvolver atividades de pesquisa que, segundo o professor David Garvin (1991, citado
por BACELLAR, 2005) enquadra-se na mentalidade de ‘publish or perish’1, portanto,
indispensável para a progressão na carreira.
E, na segunda década do terceiro milênio, está chegando ao Ensino Superior a
geração que nasceu após o surgimento da internet e da Web 2.0 que alterou de forma
irreversível o modo como nos comunicamos. Esse contexto da cultura digital traz para o
bojo da educação formal superior novas linguagens de comunicação e a necessidade de
superar as lacunas digitais no conjunto das suas habilidades e competências. Castells
(2008) aborda em detalhes esse tema em A Sociedade em Rede, apontando a tecnologia
como a principal responsável por essa transformação. Com o auxílio da tecnologia, as
pessoas passam a se comunicar de diferentes formas. Essas, na contemporaneidade,
também estão refletidas na maneira como os indivíduos ensinam e aprendem, consomem
informação, ressignificam os conteúdos, apropriam-se dos significados e os traduzem em
suas práticas no cotidiano.
Este capítulo apresenta a importância da interface Comunicação e Consumo no
âmbito da constituição da identidade dos professores do Ensino Superior na atualidade, a
relevância do tema escolhido para o presente estudo, sua delimitação e a definição do
problema de pesquisa a ser abordado. Na sequência é apresentado o objetivo do estudo e,
fechando o capítulo, apresento a estrutura do trabalho.

1.1 A IMPORTÂNCIA DE DISCUTIR A IDENTIDADE NA ATUALIDADE
Nesta pesquisa abordo a constituição das identidades dos sujeitos contemporâneos

1
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no campo da Comunicação e Consumo e, mais especificamente, a constituição das
identidades no âmbito do exercício da profissão de docente do Ensino Superior no cenário
social brasileiro da década 2010.
Faço isso da perspectiva do capital social, cultural e tecnológico dos sujeitos da
pesquisa. Destaco que não se pretende aqui avaliar os processos educacionais quanto à sua
eficácia, visto que este problema é objeto de estudo mais específico do campo da Educação
e da Psicologia da Educação. Provoca-me essa busca o pensamento do sociólogo britânico
Anthony Giddens, que enuncia ser a contemporaneidade o tempo no qual, não só os
docentes, mas todos os sujeitos da nossa sociedade estão expostos à necessidade de
“encontrar-se a si mesmo” para constituir os “novos sentidos de identidade”. (2002, p. 19).

1.1.1 Identidade em sentido amplo
Ao buscar a definição da palavra identidade em um dicionário (FERREIRA, 1999,
p. 1071) encontramos vários significados, inclusive seu uso para denominar o documento
“cédula de identidade”. O primeiro desses significados refere-se ao sentido de
reconhecimento e de semelhança (“há entre as concepções dos dois perfeita identidade”).
O segundo sentido relaciona-se com a descrição de um conjunto de caracteres próprios e
exclusivos de uma pessoa: nome, idade, local de nascimento, sexo, impressões digitais,
características físicas, profissão etc. Uma terceira definição aborda o aspecto coletivo de
um conjunto de características pelas quais algo é definitivamente reconhecível
(“estabelecer a identidade de peças tombadas”). Já na Matemática, identidade relaciona-se
à igualdade válida para todos os valores das variáveis envolvidas. E, finalmente, no sentido
filosófico, a definição de “identidade” é explicada em comparação ao outro. Portanto,
partindo dos significados que descreve a palavra identidade como a semelhança que uma
pessoa exibe em relação a si mesma, ao longo do tempo, e a diferença em relação aos
outros, pode-se entender que a identidade de uma pessoa, ou melhor, um sujeito, depende
de sua comparação com outros.
A identidade, tomada pela abordagem da narrativa, precisa ser bem compreendida
e, a partir de sua construção, podemos depreender que a identidade não é dada, mas é o
resultado de um processo social. O psicólogo social Rudy Vandamme (2014) argumenta
que aceitar que a identidade é construída não significa que ela seja inventada ou criada a
partir do zero. Muitas definições já foram dadas, como nome, gênero, classe social etc.
Essas categorias colocam restrições muito reais e objetivas sobre a construção de
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identidade do “eu” subjetivo. No processo de construção de identidade pessoal, os “eus”
individuais produzem e reproduzem instituições, práticas e artefatos de identidade que
assumem uma vida própria.
Nesse aspecto Martino (2010) argumenta que quando alguém nos pergunta “quem
é você?”, respondemos o nosso nome e talvez a nossa relação com um conhecido em
comum, mas se houver o início de um diálogo, ao qual são agregadas informações da nossa
trajetória de vida e nossas opiniões, “imediatamente começamos a formar um discurso,
uma narrativa sobre nós mesmos. Essas narrativas comunicam aquilo que somos.
(MARTINO, 2010, p. 11)”. Por meio de narrativas enunciamos o que pensamos que
somos, em um processo de autoconhecimento, isto é, de aprendizagem sobre nós mesmos
adotando critérios para nos identificarmos, para nos reconhecermos e, por comparação,
reconhecermos o outro. Esses critérios (que Martino afirma serem mais ou menos
inconscientes) são escolhidos na relação de comunicação com os outros, a partir de
inúmeros fatores, escolhas, crises e situações diversas.
Martino (2010) alerta que as identidades contemporâneas, no âmbito de uma
sociedade predominantemente articulada com e pela mídia, “passam pela mídia, se
articulam com as pessoas e se transformam em novos modelos de compreensão
(MARTINO, 2010, p.16)”. Sintoma disso é a constatação que o tema é um dos mais
explorados nos blogs, nos reality shows, na televisão e no cinema. Entretanto o mesmo
autor explica essa articulação como interativa:
a ideia, aqui, é mesmo de articulação como um processo de mão dupla,
uma dialética entre o poder dos meios de comunicação em contraste com
as possibilidades de resistência dos indivíduos, dos grupos e das
comunidades, não apenas recebendo as mensagens da mídia e
articulando-as em seu universo social, mas também produzindo sua
própria comunicação, em qualquer esfera (Idem).

Diante disso, a esfera do consumo, simbólico ou material, se relaciona com a
comunicação na construção e consolidação da identidade do indivíduo, Martino
exemplifica esse fenômeno da seguinte maneira:
fazer parte de uma tribo urbana, ser gótico, punk ou nerd, por exemplo,
também em alguma medida é estar ligado a um circuito de consumo de
leitura – no sentido amplo do termo −, articulação e produção de
representações no qual a mídia, em algum momento, está inserida. Se ter
uma identidade é também reconhecer as fronteiras dos grupos nos quais
está inserido, é possível notar que esse “fazer parte” significa, no
cotidiano, gostar desta ou daquela roupa, ouvir um outro tipo de música,
ler alguns livros e não outros (MARTINO, 2010, pp. 17-18).
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O mesmo autor ainda explica que essa construção não é necessariamente
consciente, vivemos nesse paradoxo de escolhas e casualidades. “E o resultado dessa
dialética entre escolha e acaso, determinação e liberdade, comunidade e meios de
comunicação, é uma entidade singular e paradoxal. Um Eu e um Você” (MARTINO, 2010,
p. 18).
Outro caminho para estudar a identidade encontra-se no âmbito das atividades
laborais que, segundo Alonso (1999), é constitutiva da identidade profissional e está em
mutação na contemporaneidade, conforme discorre em seu artigo Crisis de la sociedad del
trabajo y ciudadania: una reflexión entre lo global y lo local. Ele discute a expressão
“valor trabalho” partindo do pressuposto que, se este é um eixo central nas sociedades
contemporâneas, do que estamos falando quando falamos de trabalho? O autor argumenta
que o trabalho é uma construção social referenciado a um contexto histórico, a um sistema
de relações simbólicas que se desenvolvem no seu entorno: “el trabajo no es un hecho
universal que signifique lo mismo en cualquier sociedad, en cualquier tiempo y en
cualquier cultura.”2(ALONSO, 1999, p.7). E afirma que o trabalho, ao qual nos referimos
na atualidade, passa por um forte processo de fragmentação, de individualização e de perda
de referências relacionadas às instituições. Portanto, esse processo, em minha ótica, é
constitutivo da construção e (re)construção identitária dos trabalhadores, dentre eles, os
profissionais da educação.
Entretanto, ao fazer referência ao conceito que denominou como “cidadania
complexa”, defende que os trabalhadores devem desligar-se de uma situação mercantil
estrita e prosseguir com o seu potencial transformador e emancipador.
Para Alonso, a repactuação social e global deve ser pautada em uma nova
responsabilidade do trabalho, não como um mero elemento salarial, mas como um
elemento cultural e comunicativo, com objetivos sociais de integração, bem-estar,
satisfação de necessidades e equilíbrio ecológico. E defende, enfaticamente, que se os
sindicatos clamarem exclusivamente por aumentos de salários sem questionar o caminho
da vida mercantil, a fragmentação social e as agressões ecológicas podem conduzir a
sociedade, muitas vezes, a uma situação em que “o remédio é pior do que a doença.”
(ALONSO, 1999, p. 24). Com uma visão mais pessimista, Bauman (2013), embora
referindo-se ao contexto europeu, mas que também se aplica ao brasileiro, disse que pela
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primeira vez toda a categoria de diplomados enfrenta uma alta probabilidade de só obter
empregos ad hoc, inseguros, em tempo parcial quando se trata de empresas privadas ou
atuar com restrições orçamentárias, no caso das instituições públicas. Embora sejam duas
visões diferentes, os dois autores convergem na opinião que as atividades laborais se
encontram em mutação e, por consequência, impelem à construções de novas identidades
na contemporaneidade.

1.1.2 As identidades dos sujeitos à luz da interface Comunicação e Educação
Vale enfatizar as reflexões da interface Comunicação e Educação, que centram as
análises no papel da mídia no processo de interação entre educadores e educandos, bem
como a relevância da construção de uma visão crítica para as maneiras encontradas pelos
meios massivos de apresentar os fatos. Formas de apresentação reveladoras de visões de
mundo construídas pela mídia – visões tidas como a realidade e não como construções
dessa realidade. Autores como Maria Aparecida Baccega e Adilson Citelli contribuíram
fortemente para ratificar a importância de uma educação para os meios de comunicação.
Baccega, inclusive distingue informação de conhecimento.
Para a autora, a informação está diretamente relacionada à atuação dos meios
massivos. É, portanto, elemento valorizado. Para uma sociedade altamente midiatizada, ter
ciência do que acontece é parte de ter o saber. Pensamento este que Baccega enxerga como
perigoso – podendo até ser alienante, na medida em que se pensa saber de tudo somente
pelo que a mídia pauta como relevante. Segundo a autora, informação não é conhecimento.
Este é construído pela visão crítica, pelo entendimento dos fatos ocorridos no passado. Pela
relação com a história.
O estudo da História nos permite conhecer o passado, saber como os
homens, em culturas diferentes, portanto com outros meios, lutaram por
seus valores. Permite-nos, também, avaliar, interpretar como ocorreram
as transformações do homem no seu relacionamento com o mundo, no
processo de construção das sociedades (BACCEGA, 1997, p. 9).

Tais pensamentos ganharam outras nuances e necessidades quando a internet
passou a fazer parte do cotidiano e da sociedade. Nos dias atuais, são mais de 107,9

em qualquer cultura”, em tradução livre.
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milhões de usuários3 da rede no Brasil (CGI, 2017). Com base nesses dados pode-se
inferir que, pelo menos nas áreas urbanas mais densamente habitadas, a presença dos
meios de comunicação e o consumo de informações faz parte do cotidiano das pessoas
compondo

dessa maneira o que Martin-Barbero

denomina como

ecossistema

comunicacional (2014).
O contexto da comunicação por meios digitais chegou também à sala de aula.
Desde os anos 1990, políticas governamentais nos âmbitos federais, estaduais e municipais
levaram o computador para o ambiente escolar. Para os estudiosos das Tecnologias da
Informação e da Comunicação (TICs) a preocupação passou a ser, por exemplo: como
preparar professores para lidar com o contexto digital? Como lidar com o excesso de
informação, com a dispersão e com a veracidade, ou não, das informações? E como lidar
com os múltiplos caminhos que o universo digital oferece diante de uma escola ainda
compartimentada e organizada de modo cartesiano? Parece-me relevante para esta
investigação verificar junto aos profissionais da Educação Superior as apropriações de
sentido das mensagens que circulam pelos meios de comunicação digitais e as suas
decisões de consumo de materialidades e de informação.
Cittelli (2014, p. 12) afirma que no contexto histórico em que vivemos
“comunicação e informação passaram a jogar papel fundamental, deixando o lugar de
instrumentos ou veículos para se constituírem em tecnologias intelectuais”. Assim, o autor
entende “não haver sentido prosseguir nas tensões entre tecnofobia e tecnofilia, pois o
arranjo ecossistêmico entre formas de ser e pensar e mecanismos expressivos vão
configurando e reconfigurando dinâmicas culturais” (Idem).
Aceitando-se um atrelamento mais intenso e amplo entre educação e tecnologia,
típicos da contemporaneidade (“alta modernidade”) são criadas sociabilidades que
demandam “outras inflexões dos espaços que promovem educação formal”, anteriormente
exclusivas das escolas. (CITELLI, 2014, p. 12). O autor (2014) considera relevante a
compreensão de modos de se usar a tecnologia. Quais as apropriações feitas e de que
maneira elas constroem processos cognitivos e visões de mundo. Para ele, esta parece ser a
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De acordo com o Comitê Gestor da Internet, no Brasil, 54% dos domicílios estão conectados à Internet, o
que representa 36,7 milhões de residências. Em 2016, 93% dos usuários de Internet utilizaram o celular para
navegar na rede, um aumento de 4% comparado a 2015. Em contrapartida, foi registrada queda no percentual
de usuários que acessam a rede por meio de computador: 80% dos usuários em 2014 e 57% dos usuários de
Internet em 2016. Disponível em: <https://www.cgi.br/noticia/releases/tic-domicilios-2016-apontaestabilidade-no-numero-de-domicilios-conectados-por-meio-de-banda-larga-fixa/>. Acesso em: 03/12/2017.
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rota indicada para buscar elementos norteadores que contribuam para se elaborar
estratégias educativas com uso da comunicação e de seus recursos. Lembra ainda as
armadilhas do termo modernização, que se veste da técnica e dos recursos para esmaecer
elementos culturais e lutas simbólicas e de poder (2014, p. 13). Esta seria uma forma de
alienação, vislumbrando somente as maravilhas dos recursos tecnológicos.

1.1.3 O capital social, cultural e tecnológico e econômico na sociedade em rede
Para Passarelli, o final do século 20 é marcado pela reconfiguração da “educação,
assim como outras dimensões da vida e cultura humanas” (PASSARELLI, 2010, p. 16). A
pesquisadora sustenta que é este o contexto no qual os dois lados do processo de
aprendizagem, docentes e discentes, “são crescentemente desafiados a serem construtores
ativos do seu próprio conhecimento, processo no qual a intuição e a descoberta são
elementos privilegiados e fundamentais” (Idem).
Seguindo uma lógica de modelo aberto e interacional, e com novas relações de
poder horizontalizadas, emerge daí um novo agente social, ao mesmo tempo consumidor e
produtor de informações, como explica Islas:
esse novo conceito, já hoje amplamente aplicado ao estudo das interações
comunicativas no ambiente virtual, foi antecipado por McLuhan e
Barrington Nevitt em 1972, a partir da convicção de que a tecnologia
eletrônica permitiria ao usuário dos sistemas de comunicação assumir
simultaneamente as ações de produtor e consumidor de conteúdos
(ISLAS, 2008, p. 4).

Vale destacar que o ambiente propício para o aparecimento deste fenômeno é a
chamada Web 2.0, no qual o conceito de literacia se expande trazendo novas lógicas e
narrativas, como aponta Junqueira (2014):
nestas ganham corpo a hipertextualidade, a interatividade, a
desterritorialização e a horizontalização das relações de poder. Para a
interação em rede, os indivíduos têm que ser capazes de comunicar-se nas
e pelas novas linguagens reconhecendo as práticas sociais e os gêneros
textuais envolvidos nas interfaces multimidiáticas (JUNQUEIRA, 2014b,
p. 206).

Como resultado dessa literacia há o “engajamento dos indivíduos com suas
comunidades, contextos, valores demandas e interações políticas e sociais tornam-se
sujeitos ativos de sua educação, aquisição de conhecimentos e atuação social.”
(PASSARELLI, JUNQUEIRA e BOTELHO, 2012, p. 15). No limite, esses autores
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defendem que se as literacias digitais se desenvolverem permanentemente há a
possibilidade de uma sociedade melhor com “uma perspectiva emancipadora e libertadora
na medida em que os agentes podem tornar-se sujeitos ativos de sua educação, aquisição
de conhecimentos e atuação social." (Idem).
Seguindo essa linha argumentativa, frise-se que o cientista social norte-americano
Joseph Straubhaar (2013, p. 60) ao analisar a influência dos meios de comunicação
tradicionais (principalmente TV) e as novas plataformas que surgiram com a disseminação
da transmissão de dados pela internet, advoga que as identidades na sociedade
contemporânea são múltiplas, híbridas e sedimentadas em camadas. Ressaltou que essas
camadas se formam quando as pessoas vivenciam novas experiências com diferentes graus
de intensidade: as mais marcantes seriam proporcionadas por viagens ou moradia em
outros países, pela adoção de uma nova religião e aprendizagem de outro idioma enquanto
as menos intensas, mas também importantes, ocorrem quando se adquire conhecimento por
meio de novas plataformas de comunicação.
Em curso4 ministrado na ESPM em 2017, Straubhaar apontou também para uma
nova identidade dos sujeitos contemporâneos: o cosmopolita. Estão inseridos diretamente
na economia global, provavelmente vivem em cidades globais como Hong Kong, Xangai
(e talvez em São Paulo), têm acesso ao capital cultural da mídia global, viajam para vários
países para estudar e/ou trabalhar, aprendem outros idiomas e, nas redes sociais, incluem
em seus grupos de amigos pessoas de diferentes países. Citou como exemplo "Sonymaniacs" no Brasil que assistem e desfrutam de sitcoms dos EUA e acadêmicos
profissionais que produzem literaturas globalizadas.
Diante das ambiência comunicativa e dos reflexos das formas de comunicação
diversificadas e velozes, que reconfiguram dimensões da vida humana, conforme apontado
por Passarelli, Botelho e Junqueira (2012); Islas (2017), Straubhaar (2013, 2017)
compreendi que para estudar as identidades dos professores universitários deveria separar a
identidade pessoal da identidade profissional, investigando no contexto da atualidade nos
quais estão integrados os sujeitos em comunicação, como se compõe o seu capital social,
cultural e tecnológico , além do capital econômico representado pelas instituições de
ensino em que o docente é vinculado.
Para estudar o capital social, no âmbito da atividade laboral, apoio-me na visão
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de Dubar (2012), para quem a vida de trabalho é feita, ao mesmo tempo, de relações com
parceiros (patrões, colegas, clientes, público, etc.) e marcada por percursos, por
imprevistos, continuidades, rupturas, êxitos e fracassos. Por esse ângulo considero que as
pessoas mais próximas de um docente na atividade de trabalho são os administradores das
instituições de ensino e os alunos. No capítulo 2, explicarei como optei por analisar as
identidades dos docentes ouvindo-os diretamente e também buscando conhecer as
configurações identitárias pela ótica dos gestores das instituições. Straubhaar (2017) inclui
também no capital social as conexões do sujeito com outros de comunidades locais,
regionais, nacionais e globais.
Para investigar o capital cultural, apoio-me no sociólogo Mike Featherstone
(1995, p.148) que a partir de Bourdieu (1987) considera, dentre outros itens, a qualificação
educacional dos sujeitos legitimada por instituições prestigiadas pela sociedade. Além da
educação formal, Straubhaar (2017) inclui no capital cultural o domínio de idiomas, a
aprendizagem por meio de experiências vivenciadas em viagens e a habilidade de acessar
fontes de informação diversificadas. Este ponto também é abordado por Passarelli e
Junqueira (2012) que defendem a necessidade de um deslocamento do foco teórico dos
estudos e das pesquisas relacionadas à inclusão digital para mapear, caracterizar e estudar
as diferentes literacias (tradução literal do inglês “literacy”) indo além da competência de
leitura e escrita, no contexto da sociedade em rede.
O capital tecnológico5, segundo Straubhaar (2017), compreende a habilidade de
acessar as funcionalidades dos dispositivos eletrônicos e digitais, mas vai além de ter
competência para manusear, trata-se de entendermos que tipo de decisão uma comunicação
do ambiente digital é ressignificada e apropriada pelo sujeito. Esse aspecto está
relacionado neste estudo, principalmente, na investigação sobre o consumo de informações
por meio de aplicativos, softwares e dispositivos de comunicação pela internet.
Estudar o capital tecnológico dos docentes universitários da atualidade é
importante porque há uma ilusão que com o desenvolvimento da tecnologia os professores
seriam dispensáveis, podendo ser substituídos por dispositivos digitais. Na abertura do 6º
Congresso de Pesquisa do Ensino, realizado na cidade de São Paulo em agosto de 2017, o
professor Antonio Nóvoa abordou a identidade dos professores ao mencionar que quando

PhD Joseph D. Straubhaar da University of Texas at Austin de 06 a 09/06/2017.
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Em entrevista realizada em 2017 (vide Apêndice G) à autora dessa pesquisa, o professor Joseph Straubhaar
explicou o conceito de “capital tecnológico’.
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se fala da profissão é quase sempre pela negativa (ou então numa retórica idealista que,
muitas vezes, apenas contribui para responsabilizar ainda mais os professores pelas falhas
da escola). “Há um ambiente depressivo na maneira como as pessoas falam dos docentes e
na maneira como ‘nós [docentes] falamos de nós’”. Na era digital, o professor deixa de ser
apenas “transmissivo” e pode se reposicionar diante de uma diversidade de formas de
acesso e de relação com o conhecimento científico, cujo domínio o distingue e faz parte de
sua identidade como profissional da educação.

1.1.4 Mudanças estruturais na sociedade do século 20 para o 21
Na passagem da década de 1990 para o século 21, duas mudanças estruturais
ocorreram na nossa sociedade. A primeira refere-se à comunicação pela rede de
computadores, fenômeno considerado uma das maiores revoluções ao longo da história da
humanidade. Para Kerckhove (2011, online, entrevista a Sonia Montaño), estamos no
segundo momento da “conquista” da eletricidade sobre nossas vidas, nossos corpos, nossa
linguagem, nossa mente e nossa cultura.
Se na primeira fase, a eletricidade alterou, de forma material, muitos padrões e o
ritmo das nossas vidas ao trazer aquecimento, luz e energia, transformando a noite em dia.
Agora, na segunda fase, digital, a eletricidade está se tornando a informação, e por isso está
alcançando uma qualidade cognitiva que realmente não tinha como alçar antes da
digitalização “à medida que os meios sociais trazem as relações e as comunicações para a
linha de frente do conhecimento humano (Kerckhove, 2011, online, entrevista a Sonia
Montaño)”.
Para Castells (2010), o desenvolvimento da Web 2.06 transformou a internet,
aumentando ainda mais o papel dos usuários como produtores das aplicações e dos
conteúdos. O autor define a cultura digital em conjunto com a criatividade apontando
alguns parâmetros, tais como: habilidade para comunicar ou mesclar qualquer produto com
base em uma linguagem comum; habilidade para comunicar do local para o global em
tempo real e vice-versa; a existência de múltiplas modalidades de comunicação;
interconexão de todas as bases de dados; capacidade de reconfigurar todas as

6

A Web 2.0 é a denominação de páginas da internet que possibilitam aos navegantes o compartilhamento de
informação, de forma dinâmica, por meio de vídeos, wikis, blogs e colaboração entre os usuários nos dois
sentidos do tráfego de informação: recebe-se conteúdo dinâmico, fornece-se o mesmo tipo de informação
com facilidade. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/web/183-o-que-e-web-2-0-.htm>. Acesso
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configurações criando um novo sentido nas diferentes multicapas dos processos de
comunicação e, finalmente, constituição gradual da mente coletiva pelo trabalho em rede,
mediante um conjunto de cérebros sem limite nenhum. (CASTELLS, 2010, p. 185-186).
A segunda mudança estrutural, a partir da década de 1990, refere-se, mais
especificamente, ao âmbito do Ensino Superior (ES) brasileiro. A entrada maciça de
investimentos privados na área educacional alterou radicalmente a conformação do ensino
superior brasileiro. Atualmente, 75% das matrículas no ensino superior brasileiro são feitas
em empresas privadas de educação. Entretanto, também em 2016, havia 388.004 docentes
em exercício, sendo 57% em IES privadas e 43% em IES pública, indicando um número
maior de alunos por professor na rede privada.
Além disso, conforme levantamento do Censo da Educação Superior, realizado
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP-MEC),
dois anos antes, mais de 3,1 milhões de alunos ingressaram em cursos de educação
superior e, desse total, 732 mil receberam bolsa de estudos do FIES (Fundo de
Financiamento Estudantil) à qual tiveram acesso mesmo obtendo nota zero 7 em redação na
língua portuguesa (BURGARELLI, 2017, p. 52). Entendo que se as identidades são
constituídas por meio de interação com o outro, o perfil dos alunos que logram ingressar no
terceiro ciclo da educação formal igualmente fazem parte da identidade dos professores
universitários.
Para Cataldi, advogada especialista em Direito Social, os alunos também
desempenham um papel de extrema importância no aprendizado e no caso de fracasso,
quando os resultados esperados não são atingidos, tem sido frequente a incidência de
burnout8 entre docentes, ainda que “os professores não possam ser considerados os únicos
responsáveis pelo desempenho de uma turma ou de determinados alunos” (CATALDI,

em: 01/12/2017.
7

O Ministério da Educação divulgou que, na edição de 2014 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),
prestaram o exame 6.193.565 candidatos e entre os alunos participantes, 529.374 obtiveram nota zero na
redação
da
prova
(8,5%
dos
candidatos).
Disponível
em:
<http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/01/529-mil-alunos-obtiveram-nota-zero-na-redacao-do-enem2014-diz-mec.html>. Na edição Enem 2015, mais de 53 mil candidatos que realizaram o exame zeraram a
nota da redação e nesse número não foi incluído os que entregaram a redação em branco. Disponível em:
<https://educacao.uol.com.br/noticias/2016/01/11/enem-mais-de-53-mil-candidatos-tiraram-nota-zero-naredacao.htm>. Acesso em: 10/12/2017.
O conceito de exaustão profissional (“burnout”) foi descrito pela primeira vez em 1974 por Herbert
Freudenberger, no âmbito das profissões ligadas à prestação de cuidados de saúde. Segundo Freudenberger,
burnout define-se como “um estado de fadiga ou de frustração motivado pela consagração a uma causa, a um
modo de vida ou a uma relação que não correspondeu às expectativas”. Fonte:
8
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2015, p. 108).
Essa situação poderia indicar que os vínculos institucionais com instituições
privadas ou públicas e o perfil socioeconômico/cultural dos estudantes são determinantes
para a constituição das identidades dos docentes do ES, porém, há outros fatores a serem
considerados.
As projeções da Organização das Nações Unidas no relatório “Perspectivas da
População Mundial: revisão 2015” indicam que a população brasileira vai aumentar em
20,8 milhões até 2030, alcançando 228,6 milhões, com maior presença do estrato acima de
60 anos (MOREIRA, 2015, on-line). Simultaneamente, de acordo com análises do
crescimento global elaboradas pela consultoria Bain & Company (2011, on-line), o
aumento da população será acompanhado da inovação tecnológica, que pode desencadear
respostas sociais que irão transformar a forma como vivemos, trabalhamos e nos
divertimos. A migração da população do campo para a cidade alterou a paisagem das
economias de rápido crescimento, como foi o caso do Brasil, porém, a infraestrutura social
não melhorou na mesma velocidade.
A ampliação do acesso à educação e a melhoria da sua qualidade na década de
2010 foram apontados como fatores-chave para os países realizarem a transição para uma
economia de indústria e serviços de maior valor agregado e baseada em tecnologia. Parte
da solução seria o desenvolvimento de modelos de trabalho flexíveis, que possam atender
aos mais experientes e aposentados e às mulheres, de forma que possam equilibrar carreira
e família. A população, que está envelhecendo, precisa de economias adicionais para
sustentá-la na aposentadoria ou de alternativas de assistência pública. Aqueles que não
tiveram acesso à educação terão cada vez menos oportunidades, bem como chances
reduzidas de usufruírem de melhor qualidade de vida e serem incluídos como sujeitos
autônomos na sociedade contemporânea. Por outro lado, ainda de acordo com os
prognósticos da consultoria, podem surgir mais e melhores oportunidades de carreira para
os profissionais de idade mais avançada e para os recém-graduados, cuja maioria é hoje
formada por mulheres. Os analistas apontam, ainda, que as possíveis inovações sociais,
dentre outras, encontram-se na tendência de valorização da propriedade intelectual (ideias,
capacitações) e prolongamento de etapas da vida dedicada à mais educação, além de
carreiras

mais

longas/múltiplas,

mais

flexíveis

e

com

trajetórias

<https://oficinadepsicologia.com/burnout-sindroma-de-exaustao/>. Acesso em: 01/12/2017.

alternativas
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(FIORENTINO et al, 2011, online).

1.1.5 Construção identitária “ser professor”
Tomemos, por exemplo, uma pessoa que diz: “eu sou um professor”. Em relação
ao conceito de identidade, a pessoa se identifica como professor. Ele não é um
coordenador, por exemplo, ele é um professor. Em relação ao conceito de si mesmo, ser
professor é mais como ter a experiência de ser verdadeiramente professor. No enunciado:
“eu sou um professor”, o verbo pode ser substituído pelo verbo “experimentar”: “eu
experimento ser professor”. Se o “eu” for estressado, ele enquadra o enunciado mais como
uma declaração de identidade. Entre a pergunta “quem?”, que é uma experiência de
personalidade, e as questões, “o quê?” ou “o que é alguém”, é como Vandamme diferencia
os aspectos da identidade. A partir da terminologia de Ricoeur, Vandamme afirma que a
identidade como individualidade é um modo de ser, enquanto a identidade como
semelhança pode ser descrita como uma situação.
O pesquisador usa deliberadamente o termo “identidade do professor” e não o
termo “professor”, propriamente. A identidade do professor é como a pessoa se posiciona
de dentro para fora, a partir de uma visão de mundo dialógica, e em um contexto social. O
que diferencia a “identidade do professor” e a auto referência identitária é a reinterpretação
da narrativa, que é uma construção socialmente dotada.
Ele defende que na contemporaneidade, a construção de identidade também é
entendida como um processo repetitivo de desconstrução e reconstrução. A identidade
nunca atinge um ponto de destino. Uma pessoa redefine-se de acordo com as
circunstâncias em mudança, tanto internas quanto externas. Isso ocorre em um campo
intersubjetivo e pode ser melhor caracterizado como um processo contínuo, um processo
de interpretação de como um certo tipo de pessoa pode ser reconhecida como tal em um
determinado contexto: “a construção identitária pode ser entendida como um processo de
apropriação de sentido pessoal que permite aos indivíduos funcionarem efetivamente em
seu contexto sociocultural” 9 (VANDAMME, 2014, p. 55).
Na cosmovisão da atualidade, Vandamme afirma que a identidade é sempre
identidade a partir de uma narrativa. E a partir de Ricoeur (1997) introduz a ideia de que

Tradução livre de: “Identity construction can be understood as a personal sense-making process that enables
individuals to function effectively in their socio-cultural context”.
9
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nós humanos temos a necessidade de nos perceber como uma pessoa que vive em uma
história coerente. A aceitação de si mesmo como uma mera ficção ou coleção de
fragmentos faria toda a ideia de “ser-no-mundo” (concebida por Heidegger) impossível,
argumenta Vandamme (2014). A autoimagem funciona como um avatar no qual uma
pessoa quer viver. Criando uma autoimagem e uma história coerente, os humanos
dependem da organização moderna de padrões de identidade, de unidade, de continuidade
e de permanência. O mundo de “eu” pode parecer estranho por ser subjetivo e hipotético,
mas para as experiências do indivíduo, tem o sentimento de realidade absoluta. Para o
sujeito, a sua narrativa, o seu “eu” parece ser algo permanente e idêntico ao longo do
tempo. O indivíduo tenta manter sua integridade no contexto da mudança e da
complexidade.
E nesse cenário, para que um professor atue como profissional na docência,
atualmente, é necessário que domine a tecnologia educacional10, tanto em sua teoria quanto
em sua prática. Houve tempos em que se pensou que a tecnologia resolveria todos os
problemas da educação, e outros em que se negou totalmente qualquer validade para essa
mesma tecnologia, dizendo-se ser suficiente o professor dominar um conteúdo e transmitilo aos alunos. Entretanto, hoje os professores encontram-se em uma situação na qual não
podem dispensar o uso de tecnologias pertinentes no processo ensino/aprendizagem, seja
no ensino presencial ou a distância.

1.1.6 Docência: criticidade, cidadania e novos desafios
Para Masetto (2003, p. 31- 32) a cidadania é algo inerente ao docente quando está
no seu exercício de docência e, especialmente, na sala de aula. E esta característica é
essencial para a boa formação:
ele é um “político”, alguém compromissado com seu tempo, sua
civilização, sua comunidade. Como cidadão, o professor está aberto para
o que se passa na sociedade, fora da universidade ou faculdade, suas
transformações, evoluções, mudanças; atento para as novas formas de
participação, as novas conquistas, os novos valores emergentes, as novas
descobertas, novas proposições visando abrir espaço para discussão e
debate com seus alunos sobre tais aspectos na medida em que afetem a
formação e o exercício profissional (MASETTO, 2003, pp. 31-32).

Antonio Helio Junqueira, em sua tese de doutoramento, define literacias digitais como “um conjunto amplo
e complexo de habilidades comunicativas propiciadoras de interações em rede entre sujeitos e máquinas, sob
a mediação das Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs”. (2014, p. 40).
10
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Por conta dessa inserção nas tramas da sociedade, ao conciliar técnica e ética,
reflexão crítica e flexibilidade ao novo, o professor promove ao estudante a possibilidade
de “adquirir informações, reconstruir o seu conhecimento, debater aspectos cidadãos que
envolvam o assunto, e manifestar suas opiniões a respeito disso. Conciliar o técnico com o
ético na vida profissional é fundamental tanto para o professor quanto para o aluno”.
(MASETTO, 2003, p. 32).
Nesse cenário, Masetto entende que a própria universidade também deve buscar a
melhor forma de ensino para seus estudantes inserida no contexto social contemporâneo.
Para ele, a Instituição deve:
abrir bem os olhos, ver muito claramente o que está se passando na
sociedade contemporânea, analisar seus objetivos educacionais e então
encaminhar propostas que façam sentido para os dias atuais. Nossos
alunos precisam discutir conosco, seus professores, os aspectos políticos
de sua profissão e de seu exercício na sociedade, para nela saberem se
posicionar como cidadão e como profissionais (MASETTO, 2003, pp.
32-33).

No início do século 21 e no âmbito da aplicação das tecnologias digitais nos
processos educativos, encontram-se em discussão temas como “aula invertida”,
“gamificação”,

“aprendizagem

ativa”,

“conetivismo

e

aprendizagem

social”,

“aprendizagem móvel”, “aprendizagem ubíqua”, MOOC (Massive Open Online Course11),
“redes sociais de colaboração”, “BYOD” (Bring Your Own Device12), dentre outros, nos
quais o professor, se estiver presente, deverá assumir outro papel.
Nessa mesma direção, a professora Silvia Maria de Aguiar Isaia escreveu em 2000
que o interesse pela pessoa do professor não é inseparável do estudo da dinâmica dos
acontecimentos internos e externos. Observe-se que, naquele momento, ainda não estavam
presentes na sociedade brasileira, de forma amplamente disseminada, a comunicação via
redes sociais devido à falta de infraestrutura13 de transmissão de dados como se encontra
hoje em dia, em parte, nas zonas urbanas brasileiras.
Vale ressaltar que as nossas observações são pautadas pela presença e pelo

11

“Curso-aberto massivo Online”, em tradução livre

12

“Traga seu próprio aparelho”, em tradução livre.

13

Outubro 2000: o IBOPE eRatings.com, por meio do serviço Nielsen/NetRatings, revelou que a população
brasileira com acesso à Internet, no mês de setembro, apenas nos domicílios, é de 9,8 milhões de pessoas,
sendo que metade desse número é ativa, ou seja, acessa a Web pelo menos uma vez ao mês. No Brasil a
penetração da Internet nos domicílios com telefone fixo é de 15,5%. A região com maior índice é a Sudeste
com 64,7%, seguida pela Sul com 17,8%. Na sequência aparecem: Nordeste com 8,7%; Centro Oeste com
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desenvolvimento dos dispositivos tecnológicos de comunicação e dos processos de difusão
das informações e ideias pela rede mundial de computadores capazes de transmitir dados,
de maneira virtualmente instantânea, via satélite, alcançando, hoje 99% das regiões
habitadas.
Com relação à interface Comunicação e Consumo, é necessário registrar que
entendemos o consumo a partir do conceito de García Canclini (2008, p. 60) que o define
como um “conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos
dos produtos”. Nessa perspectiva, o consumidor não é concebido como um ser passivo,
alienado manipulado pelo sistema, mas sim como um sujeito ativo nos contextos sociais
que “possui percepções, representações e valores que resultam deles e com eles interagem”
(BACCEGA, 2009, p. 18). Sujeito que, de alguma forma, encontra na prática de consumo a
possibilidade de compor sua identidade, incluindo-se na sociedade em geral, e em grupos
comunitários, em particular. O foco é o consumo na cena contemporânea, produto e
processo da constituição de identidades em um ambiente do qual também o consumo é
parte constituinte, entendido isso principalmente no âmbito cultural e econômico com
reflexos e refrações do simbólico e do ideológico.
Destaco que esta tese é desenvolvida por meio de estudos de recepção na
comunicação para compreender as apropriações e ressignificações das tecnicidades, no
âmbito da educação superior formal, a partir das narrativas dos docentes sobre sua própria
experiência com as TICs. Considera-se então um dos cenários desenhado pelo educador
António Nóvoa, que aponta a centralidade das novas tecnologias na forma de ensino: “a
educação pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer hora, tendo como referência
professores reais ou virtuais.” (NÓVOA, 2009, pp. 74-75).
O estudo das experiências de professores é uma estratégia metodológica de
pesquisa empregada para obter informações sobre como os professores formam seu “ser”
único como docentes em um cenário educacional em mudança. (VANDAMME, 2014).
Na aplicação dos estudos de recepção, uma das maneiras de compreender a
constituição das identidades por narrativas é procurar histórias integrativas, enquanto se
procura, ao mesmo tempo, a diversidade de vozes.

7%; e Norte com apenas 1,7%.
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1.1.7 Teoria Fundamentada em Dados e o estudo da identidade do docente universitário
A nossa pesquisa busca construir uma teoria substantiva pelo método “Teoria
Fundamentada em Dados” (Grounded theory no original em inglês) conforme
concebido, inicialmente, pelos sociólogos Barney Glaser e Anselm Strauss (1967) e, mais
tarde (anos 1990), detalhada por Anselm Strauss e Juliet Corbin. Nessa abordagem
metodológica, de caráter qualitativo, o principal instrumento do trabalho empírico é a
entrevista, especialmente a do tipo semiestruturada. E isso em virtude da ênfase sobre a
questão da atribuição de significados típica do interacionismo simbólico (proposta pelo
sociólogo norte-americano Herbert Blumer, da Escola de Chicago, nos anos 1930), mas
também porque a comunicação presencial permite focalizar a construção de dados de
acordo com o trabalho de codificação. Conforme discorro no capítulo 2 detalhadamente,
Bandeira-de-Mello e Cunha (2006) apontam que a Grounded Theory objetiva gerar
explicações, com a mínima intervenção do pesquisador, sobre a ação dos indivíduos em
um contexto delimitado, a partir da realidade deles: por qual motivo e como determinado
grupo age, ou interage com outros grupos em situações contextuais específicas e
delimitadas. Segundo Strauss e Corbin (2008) o objetivo dessa metodologia é responder ao
questionamento:
O que está acontecendo aqui?
No caso do presente estudo, busquei ouvir a voz dos docentes universitários a
respeito de sua própria identidade por ter constatado, por mim mesma e por outros autores,
como Braga e Campos (2016), a carência de estudos sobre os docentes do Ensino Superior
pelo viés da Comunicação. Abordo com mais detalhes esses pontos no capítulo 2 (sobre a
metodologia) e no capítulo 4 (sobre as teorias da interface Comunicação e Consumo).
O estudo da identidade dos professores do Ensino Superior na atualidade não é
uma preocupação apenas dos pesquisadores brasileiros. Recentemente, Vandamme (2014)
apresentou sua tese14 de doutoramento na Universidade Tilburg (Holanda) que trata das
identidades do professor universitário contemporâneo pelo método da ‘Teoria
Fundamentada em Dados’. Vandamme entende a identidade partindo do pressuposto que é
uma intersecção entre três percepções: como eu sou, como eu me mostro e como eu sou
visto pelo outro. A pergunta central de pesquisa de sua tese era a seguinte: como os

14

Título original: How teachers construct their identity in higher professional education: a grounded theory
study based on dialogical self theory and pattern language.
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professores da educação profissional superior constroem sua identidade de professor no
meio das demarcações contextuais e da mudança educacional?
Ao comparar a questão inicial da pesquisa aos achados, Vandamme (2014, p. 301)
concluiu que a identidade do professor consiste parcialmente em lidar com influências
externas como as demarcações institucionais e as mudanças na sociedade. A linguagem das
narrativas mostrou que os professores constroem suas identidades com tipos diferentes de
“blocos” de construção. Paralelamente à gestão das escolas e reformas do ensino, eles têm
que lidar com um novo conjunto de alunos e seus correspondentes comportamentos, novas
tecnologias na sala de aula e uma ampla gama de fatores. Além disso, a pesquisa revelou
que o externo faz parte da identidade própria de cada sujeito. Cada professor tem sua
própria interpretação das “influências”. Elas podem ser experimentadas como
constrangimentos ou podem ser um fator constitutivo no “eu” dialógico da identidade do
professor. Os professores partem de suas limitações para se capacitarem e, ao fazê-lo,
criam um locus interno de controle. Eles criam um escudo “eu sou o que sou” em contraste
com o contexto.
Em sua investigação Vandamme observou que um fato externo, para alguns, pode
ser internalizado e passa a fazer parte de sua identidade: “como eu sou”. Cita como
exemplo um docente que incorporou a tecnologia digital no seu cotidiano. Para ele, é parte
de seu interior, isto é, parte de si próprio porque a tecnologia digital é divertida e ele gosta
de se divertir.
Em paralelo, também observou que a maioria dos professores entrevistados
colocam os colegas na posição “nós”. Neste sentido, apreende-se que para compreender
como a identidade foi construída, o autor da tese considerou nas narrativas dos
entrevistados três pontos:
•

como eu sou;

•

como eu me mostro;

•

como eu sou visto.

Com base em suas descobertas, Vandamme argumenta que se aceitarmos que os
professores realmente constroem suas identidades a partir de interações com diferentes
sujeitos e instituições, não há necessidade de separar elementos, é mais correto ver todos
os elementos como igualmente importantes.
Nossa pesquisa tem por objeto a constituição das identidades dos professores do
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Ensino Superior, de diferentes áreas do saber, mediados pela interface da comunicação e
do consumo na cena contemporânea.
O interesse das investigações recai sobre a relação das práticas de comunicação e
consumo com a produção de subjetividades, compreendida como espaço no qual os
indivíduos interagem, integrando-se à coletividade.
O objetivo desta pesquisa é verificar as relações entre as Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) e as identidades dos professores contemporâneos, no
âmbito da educação formal do Ensino Superior.
Quanto aos objetivos secundários busco:
•

Conhecer as apropriações de sentido dos conteúdos comunicacionais pelos
professores de diferentes áreas do saber como as Ciências Exatas, Ciências
Sociais Aplicadas e Artes, no cotidiano e no exercício profissional;

•

Identificar o consumo de materialidades, experiências e de informação por
professores universitários, de diferentes áreas do saber, na construção do seu
capital social, econômico, cultural e tecnológico;

•

Construir uma Teoria Fundamentada em Dados (TFeD) que forneça indícios
das múltiplas identidades dos profissionais da Educação Superior na
sociedade brasileira contemporânea.

Em relação ao objetivo teórico-conceitual busco investigar as conexões do
campo da Comunicação articulada ao consumo material/não-material que são constitutivos
das identidades dos professores universitários no exercício de suas atividades como
educadores.

1.2 ESTRUTURA DA TESE
A fim de explorar o tema em questão e responder as questões propostas, esse
estudo está organizado em capítulos, incluindo a presente introdução (capítulo 1).
O capítulo 2 trata em detalhes os procedimentos metodológicos para a construção
de uma teoria fundamentada em dados. Nele também é apresentado o método de campo
escolhido, a grounded theory (GT), justificando-o e detalhando-o no que se refere aos
procedimentos e instrumento de coleta de dados. Também é apresentado o passo a passo
para elaborar as categorias, bem como o processo de triangulação e validação da
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proposição teórica.
No capítulo 3 é proposta a revisão teórica sobre a constituição das identidades
dos sujeitos na contemporaneidade e a delimitação do estudo à identidade na atividade de
trabalho. Descreve-se um breve histórico sobre a identidade dos docentes da Antiguidade
até os nossos dias e o contexto da atualidade que refletem na identidade dos professores
universitários.
O capítulo 4 aborda a revisão das teorias da interface da comunicação e das
práticas de consumo com ênfase na cultura digital e no consumo de informações no âmbito
das atividades de trabalho dos docentes.
O capítulo 5 apresenta os resultados obtidos e seu objetivo é basicamente
responder às perguntas de pesquisa expostas anteriormente, incluindo a interpretação dos
dados primários e secundários no contexto do Ensino Superior brasileiro e a apresentação
da teoria substantiva.
O capítulo 6 proporciona a comparação da teoria substantiva com estudos e
teorias da literatura para evidenciar as coincidências e as lacunas que a teoria substantiva
apresentada se propõe a contribuir para o conhecimento científico.
Finalmente, no capítulo 7 encontram-se as principais conclusões, uma análise das
limitações do presente estudo assim como sugestões para pesquisas futuras.
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Experimentar qualquer coisa que seja: nunca com voracidade;
em porções módicas, sentindo nos dedos a consistência, o gosto
na língua, o odor nas narinas. Corpus não é amostra.
Certifique-se da integridade de seus instrumentos, revise-os
antes de usá-los. Barômetro para medir a pressão atmosférica.
Lágrimas, para a largura do amor. Biruta, indica a direção do
vento. Saliva, o caminho do prato. Cronômetros marcam o
tempo. Fatos (e também, palavras) marcam a dor. Faca ou
estilete, caco de vidro ou prego, cada um lacera a seu modo.
Escolha de acordo com a sua habilidade – e rasgue com
esmero, há tanta beleza nos cortes... Águas rasas, às vezes,
tocam fundo na memória. Sem procedimentos internos, a árvore
não arvora (para fora). O método é apenas, uma prescrição da
viagem. Uma bússola primitiva, como o sol. A desvantagem do
método? Ser um meio per se, como a existência – e nada
prepara melhor para a vida que o viver.
João Anzanello Carrascoza (2016, p.64, grifos meus).
O objetivo deste capítulo é apresentar e justificar a estratégia de investigação
utilizada nesta investigação para responder a seguinte questão: quais as relações entre as
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), o consumo de dispositivos de
comunicação e a constituição das identidades dos professores contemporâneos, no âmbito
da educação formal do Ensino Superior?
A elaboração deste trabalho compreendeu um conjunto de procedimentos e
técnicas, com base nos roteiros de pesquisa qualitativa propostos por Alves-Mazzotti e
Gewandsznajder (1998), Stake (1982), Haguette (2013) e Maldonado (2011) e nos
processos metodológicos para a geração de uma Teoria Fundamentada em Dados (TFeD)
ou Grounded Theory (GT) concebida, inicialmente, por Glaser e Strauss (1967) e
desenvolvida, posteriormente, por Strauss e Corbin (2008), Bandeira-de-Mello e Cunha
(2006) e Tarozzi (2011).
As etapas principais foram: (1) definição da questão de pesquisa; (2) trabalho de
campo, com sobreposição de coleta e análise; (3) análise, com identificação das categorias
conceituais e seus inter-relacionamentos, amostragem teórica e teste da proposição; (4)
comparação da proposição com a literatura existente; (5) fechamento, refino da teoria e
redação do relatório final.
Utilizo a primeira pessoa do singular para escrever este trabalho, pois, mais que
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tudo, nesse tipo de método, a Teoria Fundamentada em Dados, o pesquisador deve
comprometer-se com os resultados, assumir sua identidade e revelar as razões de suas
escolhas durante as análises. Bandeira-de-Mello e Cunha (2006) afirmam que somente
dessa forma “os resultados tornam-se passíveis de avaliação pelo crivo do leitor,
aumentando a validade e a confiabilidade da pesquisa” (BANDEIRA-DE-MELLO e
CUNHA, 2006, p. 177).
Em todo o texto faço uso do negrito para destacar determinadas frases ou
expressões, as quais entendo serem importantes para facilitar o entendimento do leitor.
Inicialmente, retomo o contexto e a justificativa do objeto de estudo, depois
abordo os diferenciais, as limitações e o processo de validação da pesquisa conduzida pelo
método qualitativo e, na sequência, explicarei a operacionalização da pesquisa empírica
pelo método denominado Grounded Theory (GT), ou Teoria Fundamentada em Dados
(TFeD), que escolhi como processo para analisar os dados coletados na pesquisa de campo,
bem como os eventos acadêmicos que participei com o propósito de descrever
teoricamente a constituição das identidades dos sujeitos contemporâneos delimitada à sua
atuação profissional.

2.1

O

OBJETO

DE

ESTUDO:

A

IDENTIDADE

DOS

PROFESSORES

UNIVERSITÁRIOS
Neste estudo me dediquei a investigar como se constitui a identidade do professor
universitário contemporâneo, de que forma se comunica no exercício de suas atividades
cotidianas, nas funções inerentes ao seu trabalho e como consome informações que
compõem o seu capital cultural.
Em um cenário global, no século 21, em constante e acelerada mutação de valores
e disputas de poder entre nações, especialistas de diversos campos − Economia,
Sociologia, História, Psicologia Social, Comunicação, Educação, dentre outros –, afirmam
que a profissão mais exigida do futuro será a de professor porque os professores ajudam
seus alunos a darem sentido ao mundo. E, nesse futuro (não muito distante), serão exigidos
conhecimentos de estratégias de aprendizagem ativa, de psicologia e percepção social,
sociologia e antropologia e habilidades para ministrar treinamento, coordenar processos,
buscar originalidade e gerar ideias. Na preocupação de que a automação de atividades
cotidianas cancele postos de trabalhos dos docentes, os especialistas afirmam que haverá
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uma transformação e não o desaparecimento de empregos. As responsabilidades dos
professores serão o desenvolvimento de novas formas de ensino/aprendizagem,
considerando as linguagens do ecossistema comunicacional (MARTÍN-BARBERO, 2014),
no qual os estudantes adquirem conhecimento e habilidades adequadas às atividades de
trabalho que estão surgindo.
Entretanto, ressalto a necessidade de compreender, interpretar e avaliar as
interfaces, os usos e apropriações das tecnologias de informação e comunicação nas
relações com os conteúdos de narrativas e games que circulam nas TVs, nos
computadores/internet, nos smartphones, visando manter um olhar crítico para a forma de
filtrar o excesso de conteúdo disponível nas plataformas de busca e de informação. E os
filtros não são neutros (RADFAHRER, 2012).
Nesse momento, há uma preocupação adicional relacionada ao contingente de
estudantes que ingressarão no Ensino Superior em 2018: trata-se da primeira geração que
nasceu após o ano 2000 e convive no cotidiano, naturalmente, com tablets, computadores
conectados à internet, softwares e aplicativos.
Na opinião do professor Luli Radfahrer, que trabalha com internet desde 1994, os
jovens de até 18 anos, em especial os que cresceram em um mundo no qual já habitavam a
web 2.0 e os smartphones, podem ter uma certa dependência dos aparelhos, e isso pode
influenciar negativamente na forma como eles veem o mundo. Ele ressalta que muitos
deles, possivelmente, não viram um mundo diferente do “mundo das telinhas”, não tiveram
tempo de formar a sua mentalidade para saber que existe ‘a sociedade’ e existe o ‘espelho’
dela no Facebook. Enfatiza que “para eles (jovens de até 18 anos) não há diferença entre o
que acontece no Facebook e o que acontece no mundo real, [...] não têm capacidade de
identificar o que é uma bobagem da internet e uma coisa que é realmente má”
(RADFAHRER, 2017, entrevista para Jornal USP, online). O professor acredita que as
pessoas com mais de 30 anos, que viram o mundo sem celular e até sem internet,
acompanharam o desenvolvimento dos celulares e, supostamente, sabem diferenciar um
link de uma página que pode ser levada a sério de outra página que circula conteúdos, no
mínimo, duvidosos.
Em linha com esse pensamento, no prefácio do livro e-Infocomunicação:
estratégias e aplicações (2014), Moisés de Lemos Martins afirma que a atual fase da
cultura digital implantada pela rede de comunicação eletrônica não se restringe apenas a
um ecossistema midiático e tecnológico para interação e comunicação interpessoal porque
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na troca intensiva de mensagens, fotografias, vídeos e informações estamos mergulhados
em uma cultura ‘hipercomunicativa’, a qual, parafraseando Jean Baudrillard, chama de
“êxtase da comunicação” (MARTINS, 2014, p. 14). Em sua opinião, a sociedade
capitalista atual é baseada no controle da subjetivação e nesse aspecto é fundamental
compreender como as “apressadas mudanças” por meio da ‘infocomunicação’ digital
impactam os processos sociais e, particularmente, os que envolvem as literacias
tecnológicas.

2.2 ABORDAGEM TEÓRICA DO OBJETO: PARADIGMAS DE PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO
Para muitos estudiosos dos fenômenos de comunicação, temos horizontes
emergentes e complexos que clamam pelo seu estatuto de ser e estar em um cenário no
qual falta construir um novo arsenal de epistemologias que sejam capazes de explicar os
novos fenômenos de comunicação. Orozco Gómez e González Reys (2012), a partir de
Pistelli (2010), afirmam que a cultura digital nas sociedades em rede (CASTELLS, 2008),
trouxeram mudanças tão drásticas e significativas “que se chega a falar sobre antes e
depois do Google ou antes e depois do Facebook” (OROZCO GÓMEZ e GONZÁLEZ
REYS, 2012, p. 92). Para os autores, essa revolução envolve não só os membros da
comunidade científica, mas também altera os processos cognitivos das ‘pessoas das ruas’,
justamente com as formas de estar no mundo e ter outros sentidos nas trocas que se tem
com ele, com o conhecimento, com o entretenimento e com as informações (Idem).
Explicam, ainda, que o mundo científico, até hoje, se sustenta em quatro grandes
paradigmas, os quais, em maior ou menor medida, e uns mais que os outros, têm sido
referências pelas propostas que oferecem ‘como’ e ‘o que é’ fazer ciência. Os quatro
paradigmas são: positivista, realista, hermenêutico e interacionista.
O paradigma positivista (focalizado em fazer previsões com base em estatística,
a partir de hipóteses e por meio de medições/quantificações) e o paradigma realista
(focado em explicações buscando conhecer as causas, que talvez possam projetar
consequências) implicam, sobretudo, em um trabalho de verificação da realidade com base
em dados ‘duros’ (números) para verificar regularidades.
O esforço investigativo dos outros dois paradigmas, hermenêutico e interacionista,
se encaminham para uma compreensão mais subjetiva do que existe: “é um esforço focado
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na interpretação e na associação dos fenômenos, com base na subjetividade do
investigador” (Idem, p. 94). O paradigma hermenêutico se diferencia do positivista e do
realista uma vez que atribui maior peso à interpretação que os sujeitos dão aos fatos do que
à busca das causas ou consequências pontuais, objetivas, que permanecem fora da
subjetividade deles. E essa interpretação é um consenso entre os sujeitos, portanto, cabe ao
pesquisador apreender os consensos vigentes nos entornos sociais. Contudo, Orozco
Gómez e González Reys alertam que a interpretação não pode ser uma opinião, uma
especulação e nem um juízo de valor. A interpretação, no paradigma hermenêutico, é
resultado de um processo formal reflexivo e autorreflexivo a luz dos dados obtidos na
pesquisa empírica (OROZCO GÓMEZ e GONZÁLEZ REYS, 2012, p. 103).
E, finalmente, o paradigma interacionista resgata as mesmas premissas do
paradigma hermenêutico, mas avança no sentido de buscar a interconexão que interage
entre os elementos (nem sempre detectados à primeira vista) contextuais do fenômeno. No
paradigma interacionista, o importante é compreender que elementos estão interconectados
com outros e interagindo para dar lugar a determinado fenômeno: apreender as conexões
ou desconexões entre uns e outros. Dentro dessa perspectiva:
el trabajo del investigador consiste en asociar ciertos elementos, cuya
relación no es obvia ni evidente, para producir un conocimiento nuevo
basado en esa relación invisible. 15 (OROZCO GÓMEZ e GONZÁLEZ
REYS, 2012, p. 105).

Para a análise deste estudo, foi utilizada a abordagem do paradigma interacionista
devido à sua inter-relação com o método qualitativo escolhido, Grounded Theory
(STRAUSS e CORBIN, 2008), e da necessidade de seu uso para a análise dos dados. Esse
paradigma foi essencial na formulação das categorias, subcategorias, bem como suas
propriedades e dimensões, pois essas classificações advêm da interpretação dos dados
coletados a luz das condições estruturais do ecossistema comunicacional, das práticas de
consumo dos docentes e dos modelos de organizacionais do Ensino Superior, no Brasil, na
década de 2010.

“O trabalho do pesquisador é associar certos elementos, cujo relacionamento não é óbvio e nem evidente,
para produzir um novo conhecimento baseado nesse relacionamento invisível” – em tradução livre.
15
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2.3 DISCUSSÃO TEÓRICA DA ABORDAGEM METODOLÓGICA QUALITATIVA
A abordagem pelo método qualitativo prende-se ao fato de que esse caminho me
permitiu compreender fenômenos complexos interpretando as relações de novas variáveis
em um contexto social específico. No campo da Comunicação, Lopes (2005) considera
indispensável que a investigação leve em consideração, em cada país, o contexto
econômico, social, político e cultural do grupo social relacionado ao fenômeno
comunicacional. Para a pesquisadora, “a historicidade é a priori essencial para se
compreender e avaliar a situação da pesquisa em determinado lugar” (LOPES, 2005, p.15).
A pesquisa qualitativa, amplamente definida, significa “qualquer tipo de pesquisa
que produza resultados não alcançados por meio de procedimentos estatísticos ou outros
meios de quantificação” (STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 23). Enquanto investigadores
quantitativos procuram determinação causal, predição e generalização de achados,
pesquisadores qualitativos buscam, em vez disso, iluminação, compreensão e extrapolação
para situações semelhantes.
No caso do objeto desta pesquisa, abordo a constituição da identidade do docente
do Ensino Superior que, na década de 2010, no Brasil, encontram-se vinculados a
instituições de ensino que estão em processo de transformação organizacional, além de
terem que incorporar nas atividades de trabalho as novas linguagens da comunicação por
meios digitais e as novas formas de consumo de informação.
Haguette (2013) defende que a pesquisa qualitativa não é apenas uma alternativa
aos métodos quantitativos. Estes são mais demorados e mais caros e destinam-se às
análises específicas com o objetivo de representar, estatisticamente, fenômenos sociais
com base em amostras de caráter probabilístico. Já as pesquisas qualitativas permitem a
compreensão profunda de ações sociais das quais se privilegia conhecer seus aspectos
subjetivos. Para ela, “os métodos quantitativos supõem uma população de objetos de
observação comparável entre si e os métodos qualitativos enfatizam as especificidades de
um fenômeno em termos de suas origens e de sua razão de ser” (HAGUETTE, 2013, p.
63). E aponta que as observações qualitativas são usadas como indicadores do
funcionamento de estruturas e organizações complexas que são difíceis de submeter à
observação direta, tais como, unidades sociais naturais: empresa, hospital, prisão ou
comunidades (Idem). No caso do nosso estudo, por meio de entrevistas em profundidade,
coletei dados de circunstâncias e situações contextuais das atividades de trabalho de
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docentes que atuam tanto em instituições públicas quanto privadas.
Também, para Miles, Huberman e Saldaña (2014), os dados qualitativos, com sua
ênfase nas experiências vividas pelos respondentes, são fundamentalmente adequados para
descobrir os significados que as pessoas atribuem aos eventos, processos e estruturas de
suas vidas e para conectar esses significados ao seu mundo social (MILES, HUBERMAN
e SALDAÑA, 2014, p. 11).
A pesquisadora norte-americana, especialista em cultura e tecnologia, Marie
Hoepfl (1997), argumenta que uma das razões para escolher uma metodologia de pesquisa
qualitativa pode ser a necessidade de obter novas perspectivas sobre temas já conhecidos,
porém, a respeito dos quais pretende-se obter informações mais detalhadas. Além disso, os
dados qualitativos podem descrever mais completamente um fenômeno e essa é uma
consideração importante, não só da perspectiva do pesquisador, mas também da
perspectiva do leitor. A partir de Lincoln e Guba (1985) e Stake (1978), a pesquisadora
defende que os relatórios de pesquisa qualitativa podem ser mais significativos para as
pessoas porque fornecem informações em sintonia com as experiências dos leitores e “na
forma em que elas geralmente a experimentam” (HOEPFL, 1997, online).
Vale lembrar as características de uma pesquisa qualitativa apontadas por Hoepfl
com base em vários autores, dentre eles, Bogdan e Biklen (1982), Lincoln e Guba (1985),
Patton (1990) e Eisner (1991), das quais faço abaixo uma relação com os procedimentos
adotados neste trabalho:
1. A pesquisa qualitativa utiliza o ambiente natural como fonte de dados. Em
minha pesquisa, tanto os 12 professores quanto os cinco gestores de
instituições de ensino foram entrevistados no local que trabalham durante o
período de aulas;
2. O pesquisador atua como o “instrumento humano” da coleta de dados.
Ressalto que todas as entrevistas foram por mim realizadas, presencialmente,
exceto em um caso que foi realizado por telefone, uma vez que o entrevistado
reside em outro estado;
3. Os pesquisadores qualitativos utilizam predominantemente a análise de
dados indutivos. Vale apontar que os dados foram coletados em diferentes
fases e intercalados com análises que alimentaram novos questionamentos para
o retorno ao campo, conforme detalharei mais adiante. Também não houve
uma hipótese teórica a ser confrontada junto aos sujeitos entrevistados uma vez
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que eu estava buscando uma descrição teórica de um fenômeno social com
base nos dados gerados das próprias narrativas dos educadores;
4. Os relatórios de pesquisa qualitativa são descritivos, incorporando a
linguagem expressiva, isto é, tal e qual foi mencionada pelo entrevistado, há a
“presença de voz no texto”, por meio de excertos das transcrições. Apresento
trechos das falas dos entrevistados ao lado das interpretações e na íntegra no
Apêndice;
5. A pesquisa qualitativa tem um caráter interpretativo, visando descobrir o
significado que os eventos têm para os indivíduos que os experimentam e as
interpretações desses significados pelo pesquisador;
6. Os pesquisadores qualitativos prestam atenção ao que é peculiar e
onipresente buscando a singularidade de cada caso;
7. A pesquisa qualitativa tem um design flexível (em oposição ao roteiro rígido
e predeterminado da quantitativa) e os pesquisadores se concentram no
processo que se constrói ao longo da investigação. Com base em Patton (1990),
Hopfl (1997) alerta que, como o pesquisador procura observar e interpretar
significados em contexto, não é possível nem apropriado finalizar estratégias
de pesquisa antes da coleta de dados ter começado. Esse aspecto é
particularmente importante para a utilização do método que escolhi para a
construção de uma Teoria Fundamentada em Dados (TFeD), concebida por
Strauss e Corbin (2008), que abordaremos a frente;
8. Não há critérios rígidos para o tamanho da amostra uma vez que “estudos
qualitativos geralmente empregam múltiplas formas de evidência [...] e não há
teste estatístico de significância para determinar a correlação válida para os
resultados” (PATTON, 1990 e EISNER, 1991, citados por HOEPL, 1997, online).
A minha amostra, não probabilística, na primeira fase de coleta de dados, foi
composta por 12 professores de Ensino Superior (doravante ES), sendo nove vinculados a
instituições privadas e três a instituições públicas, que lecionam disciplinas da área das
Ciências Exatas (quatro), das Ciências Sociais Aplicadas (quatro) e de Artes (quatro). Os
docentes compartilharam suas memórias relacionadas à sua educação formal, influências
que os levaram a se constituírem como profissionais da Educação e relataram as suas
experiências como educadores de adultos no que se refere à comunicação por meios
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digitais e consumo de dispositivos/sistemas eletrônicos. Em um segundo momento,
entrevistei cinco gestores de instituições privadas de Ensino Superior que, além de
vivenciarem eles próprios a atividade como professores, têm a responsabilidade de
administrar ou de formar o corpo docente das instituições onde atuam, portanto, fazem
parte do processo relacional de comunicação na interação com os docentes com quem
compartilham sentidos e experiências no contexto da sociedade midiatizada.
E, ainda nesta última etapa de coleta de dados, com o propósito de validação da
minha interpretação dos dados, entrevistei um pesquisador sobre processos de
formação/desenvolvimento de professores universitários e uma coordenadora de programa
de mestrado e doutorado de instituição pública.
Bandeira-de-Mello e Cunha (2006) afirmam que a geração de uma teoria
substantiva, isto é, um conjunto integrado de proposições que explicam a variação da
ocorrência de um fenômeno social, aplica-se a uma área com uma delimitação de um grupo
social. A definição da área auxilia na seleção dos indivíduos participantes do estudo, no
nosso caso elegemos os docentes universitários. Eles devem possuir semelhanças e
diferenças: as semelhanças referem-se à pertinência deles à área substantiva; já as
diferenças servem para maximizar a variabilidade dos dados, aumentar a variação da
ocorrência do fenômeno explicado pela teoria e, como consequência, seu poder
explicativo.
Ao todo, foram 19 entrevistados, os quais busquei intencionalmente em
diferentes áreas do saber e com diferentes vínculos institucionais – 15 vinculados a
instituições privadas e 4 à públicas – com o propósito de compreender como o
ecossistema comunicacional e as práticas de consumo da sociedade contemporânea
criam sentidos e são constitutivos da identidade do professor universitário.

2.4. GROUNDED THEORY (GT) OU TEORIA FUNDAMENTADA EM DADOS
(TFED)
A Grounded Theory é uma metodologia qualitativa elaborada inicialmente pelo
cruzamento de perspectivas teórico-filosóficas de seus fundadores, os sociólogos norteamericanos Barney Glaser (nasceu em 1930) e Anselm Strauss (1916-1996). Leite (2015)
esclarece que a expressão “grounded theory” foi traduzida para o português como “Teoria
Fundamentada”; no entanto, também observa-se outras variações menos utilizadas, como
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“Teoria Fundamentada nos Dados”, “Teoria Embasada”, “Teoria Emergente” ou
“Teorização Enraizada” (LEITE, 2015, p. 76).

2.4.1 Origens e desdobramentos da Teoria Fundamentada em dados
Glaser estudou na Universidade de Columbia e foi aluno de Paul Lazarsfeld
(reconhecido como inovador nas investigações quantitativas) e Strauss formou-se pela
Universidade de Chicago e, por consequência, “seu capital intelectual foi fortemente
influenciado pela celebrada Escola de Chicago, reconhecida como referência da pesquisa
qualitativa orientada pelos vieses interacionistas e pragmáticos” (Idem). A socióloga norteamericana Kathy Charmaz (2009, citada por Leite, 2015), que se especializou no método,
explica que as contribuições de Glaser para a Grounded Theory objetivaram codificar os
métodos da pesquisa qualitativa, da mesma forma que Lazarsfeld havia codificado a
pesquisa quantitativa, o que acarretava especificar estratégias explícitas para a condução da
pesquisa e, portanto, desmitificar o processo de pesquisa. A esse respeito, Bandeira-deMello e Cunha (2006) detalham que Glaser e Strauss defendiam que as teorias existentes
eram muito abstratas ou pouco desenvolvidas para serem testadas. Assim, propuseram um
método de pesquisa que “facilitasse as descobertas dos elementos da teoria sociológica –
condições estruturais, consequências, desvios, normas, processos, padrões e sistemas –
necessários para explicar a interação social” (WELLS, 1995, citado por BANDEIRA-DEMELLO e CUNHA, 2006, p. 242). Sob o mesmo ponto de vista, Charmaz (2009, citada
por Leite, 2015. p. 77) ressalta que a Grounded Theory procurava combater a forte linha
positivista predominante nas pesquisas científicas executadas com sofisticados métodos
quantitativos, nos idos de 1960, quando se observava o enfraquecimento e a perda de
espaço das pesquisas qualitativas, especialmente na Sociologia.
Bandeira-de-Mello e Cunha (2006) apontam que a Grounded Theory objetiva
gerar explicações com a mínima intervenção do pesquisador sobre a ação dos indivíduos
em um contexto delimitado, a partir da realidade deles: por qual motivo e como
determinado grupo age, ou interage com outros grupos em situações contextuais
específicas e delimitadas.
Glaser e Strauss (1967) divergiram sobre alguns pontos e o método dividiu-se em
duas vertentes. Uma desenvolvida por Glaser, também conhecida como a versão clássica
ou glaseriana, na qual o pesquisador deve delimitar o contexto e entrar no campo sem uma
questão de pesquisa definida: ele deve permitir que o fenômeno a ser estudado seja
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inteiramente fiel à realidade percebida pelos sujeitos envolvidos. Por esse caminho, Leite
(2015) relata que Glaser baseou-se no empirismo objetivo e, muitas vezes, restrito, e
analisou um processo social básico.
A outra vertente (versão ‘straussiana’), desenvolvida por Anselm Strauss e Juliet
Corbin, em decorrência natural de suas experiências como pesquisadores, indica que a
coleta de dados poderia iniciar-se focalizando-se em uma questão específica e o método
foi deslocado para a verificação, apresentando duas características que diferem da versão
glaseriana (BANDEIRA-DE-MELLO e CUNHA, 2006, p.244):
a) É mais prescritiva, ao sugerir uma série de procedimentos, técnicas e uma
formatação mais estruturada para a teoria substantiva gerada;
b) É mais específica na delimitação da pesquisa.
Anselm Strauss faleceu em 1996, Juliet Corbin publicou a segunda versão de sua
obra, no Brasil denominada “Pesquisa Qualitativa: técnicas e procedimentos para o
desenvolvimento de teoria fundamentada” (2008) e Glaser continuou a desenvolver o seu
método que hoje é divulgado pelo The Grounded Institute (www.groundedtheory.com).
Leite (2015) destaca que Glaser e Strauss formaram uma nova geração de
cientistas sociais que buscaram e buscam colaborar com o avanço do pensamento acerca da
Grounded Theory, dentre esses pesquisadores encontra-se Kathy Charmaz, que foi aluna
de Glaser e orientanda de mestrado de Strauss: “é conhecida mundialmente pelo
desenvolvimento de sua proposta para a metodologia de seus mestres, denominada de
‘Grounded Theory para o século XXI’ ou ‘Grounded Theory Construtivista’” (LEITE,
2015, p. 78).
A vertente estudada e utilizada nesta pesquisa será de Strauss e Corbin (2008), no
que se refere à delimitação do objeto de pesquisa ao campo da Comunicação e Consumo e
ao fato de ter buscado, de forma ampliada, a investigação da identidade do docente
universitário, no contexto social do Ensino Superior brasileiro na década de 2010.
Entretanto, há várias facetas para estudar a identidade do sujeito contemporânea e me
referenciei em Escosteguy (2010) para quem a fluidez da identidade “torna-se ainda mais
complexa pelo entrelaçamento de outras categorias socialmente construídas, além das de
classe, raça, nação e gênero” (ESCOSTEGUY, 2010, p.156), portanto, delimitei o estudo
da identidade ao campo da atividade do trabalho do professor universitário.
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2.4.2 Grounded Theory: o conceito da teoria substantiva na prática e nos desdobramentos
O produto desta metodologia qualitativa, a Grounded Theory, é a formulação de
teorias substantivas16, isto é, que dão sustentação ou base para a interpretação de
fenômenos sociais. No entanto, Leite (2015, p. 78) chama a atenção para a confusão
registrada na literatura sobre o uso adequado do termo ‘Grounded Theory’ que tanto
denota o caminho metodológico quanto o resultado obtido pela aplicação da metodologia.
A teoria substantiva proposta por essa metodologia, conforme concebido por
Glaser e Strauss (1967, p. 32-33), é diferente de uma teoria formal. Esta é composta pelo
que eles denominam de grandes teorias, vistas como formais e abrangentes, enquanto a
teoria substantiva se refere às explicações para situações cotidianas, “que explicariam
melhor as áreas específicas da pesquisa empírica já que essas teorias nasceriam
diretamente de dados do mundo real” (HUTCHINSON, 1988; BIANCHI e IKEDA, 2008,
citados por LEITE, 2015, p. 78).
Nessa linha argumentativa, Bandeira-de-Mello e Cunha (2006), afirmam que a GT
possui um escopo restrito, não é uma teoria formal, no sentido positivista de teoria, mas
uma teoria substantiva. E esclarecem que
uma das diferenças entre a teoria formal e a substantiva é que,
enquanto a primeira é mais geral e aplica-se a um aspecto maior de
disciplinas e problemas, a segunda é específica para determinado grupo
ou situação e não visa generalizar além da sua área substantiva. Outra
diferença: uma teoria substantiva explica uma “realidade”, tornada
real pelos sujeitos, e não uma verdade absoluta desprovida de valor.
(BANDEIRA-DE-MELLO e CUNHA, 2006, p.248).

2.5

PROCEDIMENTOS

E

TÉCNICAS

PARA

CONSTRUIR

UMA

TEORIA

FUNDAMENTADA EM DADOS
A proposta da GT, é construir uma teoria confiável que seja capaz de iluminar a
área de estudo. Para tanto, alguns critérios do método devem ser seguidos de forma
criteriosa: coleta dos dados; codificação/categorização e redação da teoria.

Conforme explicação do professor Pasquale Cipro Neto, “substantivo” tem relação com o que está na base,
na sustentação; é o suporte, a essência, a substância. A palavra “substantivo”, que vem do latim, é da família
de “substare” (“sobestar”, em português), em que se encontram os elementos “sub” e “stare”. O primeiro é o
que dá origem à nossa preposição “sob”; o segundo, ao nosso verbo “estar”. Além do significado de “estar
abaixo de”, o verbo latino “substare” tem os de “ser o sustentáculo, o suporte, a base, a essência”, “fazer
frente
a”,
“resistir”,
etc.
Fonte:
folha.uol.com.br,
26/10/2006.
Disponível
em:
16
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2.5.1 Coleta de dados
Bandeira-de-Mello e Cunha (2006) apontam que a coleta de dados por meio de
múltiplas fontes – entrevistas não estruturadas, observações do comportamento, imagens,
documentos – é aconselhada, mas a análise textual das transcrições das entrevistas é mais
frequente e cabe ao pesquisador, em conjunto com os sujeitos, recontar e explicar as suas
experiências por meio de uma teoria, isto é, um conjunto de proposições que expliquem a
variação de um fenômeno social subjacente ao comportamento de um grupo.
No caso desta investigação, além das entrevistas, outras fontes são dados do
contexto da educação superior no Brasil, fornecidos pelo INEP (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e uma pesquisa on-line em questionário
estruturado sobre os hábitos de consumo informacional dos docentes.

2.5.2 Categorização e interpretação dos dados
Na TFeD, o processo de análise ocorre pelo raciocínio indutivo, dedutivo e
abdutivo. Leite (2015), com base em Charmaz (2009), indica que, primeiro, inicia-se a
investigação com um raciocínio indutivo, partindo para um movimento comparativo entre
os dados fornecidos pelos participantes informantes (por exemplo, homem x mulher;
brancos x negros; solteiros x casados; diferenças etárias, etc.).
Na sequência, deve-se produzir um exercício que viabilize o movimento de ir e
vir aos dados coletados e às fontes, seguindo assim para um proceder interativo que
possibilite a análise dos dados construídos em direção às respostas para a questão definida
para a investigação, portanto, buscando a manifestação do movimento abdutivo. O autor
considera que esse movimento repetitivo de coletar dados, analisar, coletar dados
novamente, analisar quantas vezes forem necessárias, caracteriza o método Grounded
Theory como uma operação de modo dialógico, porque “o raciocínio indutivo se manifesta
quando os dados produzidos conseguem movimentar os sentidos do pesquisador” (LEITE,
2015, p. 80). E complementa que
o raciocínio dedutivo, que também deve ser considerado no processo,
realiza-se quando o pesquisador, ao ser impactado pela potencialidade
dos dados, empreende esforços para conceitualizá-los, formulando
hipóteses que direcionem o entendimento de tais dados produzidos na
tentativa abdutiva de construir uma formulação geral interpretativa do

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2610200602.htm>. Acesso em: 28/12/2017.
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processo social em investigação (LEITE, 2015, p. 80).

Bandeira-de-Melo e Cunha (2006) também apontam que o método utiliza a
inferência em que as causas da ação são interpretadas a partir dos efeitos observados,
e não permite que pressuposições teóricas sejam forçadas a adequar-se aos dados: “como
resultado da aplicação de suas técnicas, a teoria emerge dos dados e deve ser coerente com
a realidade da área substantiva especificada para o estudo” (BANDEIRA-DE-MELLO e
CUNHA, 2006, p. 251).
No campo da comunicação, cito como exemplo o estudo de Fragoso, Recuero e
Amaral (2011), que utilizou a GT para analisar 622 tweets. As pesquisadoras os
caracterizaram como automáticos (os gerados por bots, ou seja, máquinas); mensagens
com links que direcionam para fora da rede Twitter, tweets com opinião, tweets com algum
tipo de comentário pessoal, tweets de divulgação e, por último, tweets que faziam parte de
uma conversação. As pesquisadoras explicaram que, comparando os posts, os retweets e as
conversações, entre si, de seguidos e seguidores no Twitter, aos trabalhos de outros
pesquisadores, foi possível inferir que houve uma apropriação da rede pelos usuários.
Apropriações que classificaram por conotações estruturais e sociais do Twitter. Estruturais
porque seu sistema, que permite o envio de mensagens de até 140 caracteres, é simples e
proporciona uma utilização variada; sociais “porque parte dos usos que surgem com a
ferramenta são práticas sociais que são inventadas e apropriadas pelos seus usuários. O uso
para conversar, por exemplo, parece ser uma dessas práticas” (FRAGOSO, RECUERO E
AMARAL, 2011, p. 109-110). Para as pesquisadoras, os elementos discutidos acima são
observações teóricas acerca do contexto, das motivações e das causas das práticas
observadas no contexto das mensagens publicadas e coletadas (Idem).
Entretanto, Bandeira-de-Melo e Cunha (2006) lembram que a sistematização
metodológica foi alvo de discordância entre seus dois criadores: “Glaser defende um
processo menos estruturado, laissez faire, enquanto Strauss e Corbin propõem um conjunto
de técnicas e estruturam o processo de análise” (BANDEIRA-DE-MELLO e CUNHA,
2006, p. 249) e indicam três características do processo de pesquisa para gerar uma
proposição teórica do fenômeno em observação: (1) Balanceamento entre criatividade e
objetividade; (2) Circularidade entre as fases de coleta e análise dos dados; e (3) Interação
entre o pesquisado e a realidade dos sujeitos.
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2.5.3 Balanceamento entre criatividade e objetividade
Bandeira-de-Mello e Cunha (2006), a partir de Glaser (1978), afirmam que a
subjetividade do pesquisador, a qual a eliminação é impossível, é fundamental para a
grounded theory, quando expressada pela sensibilidade teórica, isto é, a habilidade de dar
significado aos dados, de entender e separar o que é pertinente do que não é para a
pesquisa:
O pesquisador deve ser capaz de identificar nos dados o fenômeno
relevante para os sujeitos e não aquele que julga ser relevante em função
de suas pressuposições. O pesquisador deve ser fiel à realidade dos
sujeitos, ver o mundo através dos olhos deles, compreender como eles
resolvem seus principais problemas (BANDEIRA-DE-MELLO e
CUNHA, 2006, p. 249).

A começar pelo balanceamento entre criatividade e objetividade, que depende da
sensibilidade do pesquisador. Na Teoria Fundamentada em Dados, uma teoria é mais do
que uma coleção de leis e hipóteses. A teoria gerada é mais como uma escolha
sociocultural de acordo com a criatividade e perspectiva pessoal do construtor da teoria da
pesquisa. A TFeD é uma tentativa de integração do rigor científico metodológico na coleta
de dados com o desenvolvimento de um processo para explicar como uma teoria pode ser
validada pelos dados. Nesse sentido, parece contraditório que uma teoria possa ser validada
e, ao mesmo tempo, empiricamente “descoberta”.
Strauss e Corbin (2008, p. 54-55) apresentam algumas técnicas de como aumentar
a habilidade do pesquisador para dar significado aos dados.
O primeiro passo é fazer comparações dos acontecimentos, incidentes, eventos ou
ocorrências mencionadas pelos entrevistados ou presente nas observações e permanecer
baseado neles, buscando similaridades e diferenças que levarão a categorias conceituais
consistentes e fundamentadas empiricamente. Contudo, pode ser que apenas comparar não
seja suficiente e, nesse caso, recomenda-se voltar à literatura para encontrar exemplos de
fenômenos similares com o objetivo de estimular o pensamento sobre as propriedades e
dimensões presentes nos dados. Bandeira-de-Mello e Cunha (2006) sugerem que figuras
de linguagem e metáforas podem ser úteis para revelar propriedades e dimensões
comparativamente. No nosso estudo utilizamos as palavras proferidas pelos próprios
entrevistados para caracterizar uma instituição de ensino ou comportamento de um aluno.
O segundo passo é se manter cético, com uma postura crítica em relação às
próprias interpretações, assumindo uma formulação de significado “provisório” e buscando
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pontos de vista múltiplos sobre um fato, para determinar como os vários atores em uma
situação as veem.
Outra técnica para ganhar distância é reunir dados sobre o mesmo fenômeno de
diferentes maneiras como entrevistas, observações e relatórios escritos. Strauss e Corbin
enfatizam que é importante
entrevistar e/ou observar representantes múltiplos e variados de pessoas,
locais, fatos e épocas. O processo de variar técnicas e métodos de coletas
de dados é chamado de triangulação [Begley, 1996; Sandelowski, 1996]
(STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 55).

E o terceiro passo, indicado por Strauss e Corbin (2008), é averiguar junto ao
próprio entrevistado a sua suposição ou hipótese explicando se a interpretação do
pesquisador está de acordo com as experiências do pesquisado em relação ao fenômeno e,
se não estiver, por quê. Todos esses passos foram utilizados durante a nossas entrevistas, as
quais foram se realimentando entre si.

2.5.4 Circularidade entre as fases de coleta e análise dos dados
Com relação à circularidade entre as fases de coleta e análise dos dados, Strauss e
Corbin (2008) explicam que há uma razão para alternar coleta e análise dos dados: à
medida em que surgem os conceitos teóricos que darão sentidos aos acontecimentos e fatos
dos dados, algumas hipóteses vão se confirmando enquanto outras podem ser descartadas:
“a imersão nos dados leva a esses discernimentos súbitos, experiências ‘aha’ tão familiares
para aqueles entre nós que fazem pesquisa qualitativa” (STRAUSS e CORBIN, 2008, p.
57).
Bandeira-de-Mello e Cunha (2006) esclarecem que as novas coletas são
direcionadas pelos resultados das análises prévias e esse processo denomina-se
amostragem teórica, entendida como “a escolha intencional de observações, situações,
eventos ou sujeitos a serem entrevistados” (BANDEIRA-DE-MELLO e CUNHA, 2006, p.
251). Seguindo essa linha argumentativa, Leite (2015) pontua que Charmaz (2009) advoga
que o conhecimento é fruto de uma co-construção entre o investigador e os indivíduos
participantes da pesquisa e que os dados relevantes “são aqueles detalhados, que revelam
as opiniões, os sentimentos, as intenções e as ações dos participantes, bem como os
contextos e as estruturas de suas vidas (CHARMAZ, 2009, apud LEITE, 2015, p.80)”.
Para ilustrar, Leite fornece um exemplo: uma pesquisa em comunicação, mídia e
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consumo, poderá utilizar dados extraídos de entrevistas individuais em profundidade
aplicados em indivíduos “nos seus mundos midiatizados ou, em outros termos, nos espaços
de recepção de uma mensagem midiática (novela, publicidade, etc.) em um contexto ou
situação demarcada” (Idem). Da mesma forma, Tarozzi (2011) afirma que os dados mais
relevantes não são os ‘fatos’ e, sim, os significados tácitos que os sujeitos especiais
atribuem aos fatos, eventos, relações, “dos quais os mesmos sujeitos não têm consciência,
mas que os guiam em suas ações” (TAROZZI, 2011, p. 52). Entendo que esta investigação
segue essa orientação da circularidade de dados, pois cada entrevista trouxe novos
questionamentos e paradigmas que foram discutidos com os entrevistados subsequentes.
Já na fase de codificação dos conceitos teóricos também ocorre a circularidade do
processo de codificar, recodificar, incluir novos códigos, rechaçar outros à medida que
novos dados são gerados em fases sucessivas da investigação.

2.5.5 Codificação de dados
Em relação à codificação de dados, os pesquisadores de Grounded Theory
propõem as seguintes etapas (STRAUSS e CORBIN, 2008):
1. Identificar um fenômeno, objeto, evento ou cenário de interesse que não
parta de hipóteses preestabelecidas nem de objetivos especificamente
demarcados, mas sim de uma área de investigação complexa ou de uma
problematização aberta. Um pesquisador não começa um projeto com uma
teoria preconcebida em mente (a não ser que seu objetivo seja elaborar e
estender uma teoria existente). Ao contrário, o pesquisador começa com uma
área de estudo e permite que a teoria surja a partir dos dados. A teoria que
derivada dos dados tende a se “parecer mais com a realidade do que a teoria
derivada da reunião de uma série de conceitos baseados em experiências ou
somente por meio de especulação (como alguém acha que as coisas devem
funcionar)” (STRAUSS e CORBIN, 2008, p.25);
2. Identificar alguns conceitos locais, princípios, características estruturais do
processo, da experiência ou do fenômeno de interesse;
3. Tomar decisões sobre a coleta inicial de dados;
4. Após a análise dos primeiros dados, planejar a amostragem subsequente
(amostragem teórica), que deve ser baseada sobre o que é necessário para
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construir uma proposição teórica mais válida. Essa etapa é repetida tantas vezes
quantas forem necessárias para identificar uma categoria central que “deve
expressar a essência do processo social que explica o comportamento dos
envolvidos, suas preocupações principais e a forma como resolvem os seus
problemas” (BANDEIRA-DE-MELLO e CUNHA, 2006, p. 253);
5. Construir uma proposição teórica com categorias e relacionamentos entre
categorias.
Essas etapas são baseadas no gerenciamento de dados. Strauss e Corbin (2008)
descrevem algumas diretrizes flexíveis para a codificação de dados quando nos
envolvemos em uma análise de TFeD. Os tipos de codificação serão vistos na sequência.

2.5.6 Codificação aberta
O processo de quebrar, examinar minuciosamente o texto, comparar, conceituar, e
classificar os dados chama-se codificação aberta. Recebe esse nome porque inicia-se a
análise separando trechos de situações, condições, atos, reações, acontecimentos, ideias,
opiniões, consequências e resultados para os quais, por abstração, atribuímos um nome
(código) que os representem. O código atribuído pode remeter às imagens ou aos
significados que tais trechos evocam quando examinados dentro do contexto. Ou, o código
pode ser baseado nas palavras literais dos informantes. Ao analisar os dados atribui-se o
mesmo código para situações, atos ou consequências que compartilhem características
comuns. Bandeira-de-Mello e Cunha (2006) ensinam que, na fase inicial da codificação
aberta, o pesquisador explora os dados sem uma orientação clara, mas examina
minuciosamente aquilo que, pela leitura intensiva dos textos, lhe parece relevante: esse
exame minucioso é a microanálise dos dados: o objetivo da codificação aberta é gerar e
validar propriedades/dimensões e categorias por meio de comparações constantes
(BANDEIRA-DE-MELLO e CUNHA, 2006, p. 252).
Uma categoria representa um fenômeno, ou seja, um problema, uma questão, um
fato ou um acontecimento que é definido como importante para os informantes. Uma
subcategoria também é uma categoria, como o nome implica. Porém, em vez de
representar o fenômeno em si, as subcategorias respondem questões sobre o fenômeno,
como, por exemplo, quando, onde, por quê, quem, como e com que consequências,
dando, assim, um maior poder explanatório ao conceito (STRAUSS e CORBIN, 2008, p.
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124-125).
Tarozzi (2011) complementa que as categorias recebem uma forma e sobretudo
um nome que devem ser dinâmicos, abertos e que têm alto poder conotativo e evocativo:
“sugere-se utilizar um substantivo combinado com um gerúndio. O substantivo define o
objeto e o verbo qualifica seu movimento conceitual” (TAROZZI, 2011, p. 79).
Como exemplo, cito a tese de doutoramento de Andressa Sasaki Vasques
Pacheco, apresentada em 2010, intitulada “Evasão e permanência dos estudantes de um
curso de Administração do sistema Universidade Aberta do Brasil: uma teoria
fundamentada em fatos e na gestão do conhecimento”. Após entrevistar 60 pessoas e
analisar documentos, elaborou uma das categorias da seguinte forma:
Quadro 01: Exemplo de categoria, subcategorias, propriedade e dimensão
Categoria
Agentes

Subcategoria
1: Coordenadores/Gestores

2: Supervisores/Tutores

3: Alunos

Propriedade

Dimensão

1: Qualificação, as
funções exercidas
necessitam de
desenvolvimento prévio
e de conhecimento em
EaD
2: Grau de
comprometimento com
as funções exercidas e
com a modalidade
3: Autonomia
necessária de acordo
com cada função

1: Horas de capacitação

2: Facilidades e
dificuldades
encontradas

3: Grau de autonomia,
tanto dos alunos, para
realizar suas atividades,
como
dos
outros
agentes, em relação a
poder para resolução de
problemas
Fonte: tese de doutoramento de Andressa Sasaki Vasques Pacheco apresentada em 2010 ao Programa de
Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina.

As propriedades e dimensões que foram geradas nos dados são informações
objetivas e verificáveis, enquanto as categorias, desdobradas em subcategorias, possuem
um caráter mais abstrato e foram nomeadas pela pesquisadora para descrever o fenômeno
em estudo. O processo pelo qual as categorias foram criadas nesta tese está descrito no
capítulo 5.
2.5.7 Codificação axial
O objetivo da codificação axial é começar o processo de reagrupamento dos dados
que foram separados durante a codificação aberta. Após a identificação de categorias

55

conceituais pela codificação aberta, procede-se à codificação axial para examinar as
relações entre categorias e subcategorias com o objetivo de explicitar condições causais,
condições intervenientes e estratégias de ação, interações, resultados e consequências.
Os dados podem ser comparados em torno de um eixo que comparam conceitos
opostos ou por cruzamento entre eixos de categorias que se inter-relacionam. Strauss e
Corbin (2008) lembram que os seres humanos em todo o mundo não conseguem deixar de
dar explicações para os fatos e acontecimentos porque o desejo de entender é universal,
porém, difere de acordo com a pessoa, o momento e o local: enquanto algumas explicações
seculares se baseiam em crenças religiosas ou mágicas, outras são derivadas da experiência
prática ou da ciência. Citando o sociólogo Leonard Schatzman, Strauss e Corbin (2008)
indicam que para contar uma história complexa a pessoa deve
designar objetos e fatos, ou deixar implícitas suas dimensões e suas
propriedades, garantir algum contexto para elas, indicar uma condição ou
duas para qualquer ação/interação que tenha sido selecionada como
central para história, e apontar, ou deixar implícitas, uma ou mais
consequências (STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 124).

2.5.8 Codificação seletiva
A codificação seletiva integra a teoria desenvolvida e examina incoerências, como
as categorias com fraca fundamentação empírica ou relações não estáveis. O objetivo é
identificar as categorias centrais da proposição teórica, relacionando-as sistematicamente
com outras categorias, validando essas relações e preenchendo categorias que precisam de
mais refinamento e desenvolvimento. Bandeira-de-Mello e Cunha (2006, p. 253) afirmam
que uma categoria central deve expressar a essência do processo social em estudo e que o
estágio final ocorre quando ganhos marginais no poder explicativo da teoria para mais
evidências coletadas é aproximadamente “nulo”.
Strauss e Corbin (2008) defendem que a explicação detalhada do fenômeno
(respostas para quem, quando, onde, por quê, como e com que consequências) será
elaborada pela combinação da análise da estrutura e do processo. Ambos são
necessários para capturar a dinâmica e a natureza evolutiva dos fatos:
Se alguém estuda somente estrutura, descobre por que, mas não como
certos fatos ocorrem. Se estuda apenas processo, entende como pessoas
agem/interagem, mas, não o porquê. (STRAUSS e CORBIN, 2008, p.
127, grifos dos autores).

Entretanto, Strauss e Corbin (2008) alertam que, na prática, as associações entre
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categorias são muito sutis e implícitas e aconselham o uso de um esquema que possa ser
utilizado para classificar e organizar as conexões emergentes: um desses esquemas
organizacionais é o que chamam de paradigma analítico. Os autores explicam que o
paradigma nada mais é que uma perspectiva assumida em relação aos dados, “outro ponto
de vista analítico que ajuda a reunir e ordenar os dados sistematicamente, de forma que
estrutura e processo sejam integrados (STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 128)”.
Para proceder às análises, comparações e seleção das categorias, os autores
indicam os seguintes componentes básicos do paradigma analítico:
Condições: uma forma conceitual de agrupar respostas as questões por que, onde,
de que forma e quando. Juntas elas formam a estrutura, ou conjunto de situações e
circunstâncias, na qual os fenômenos estão incorporados (Idem).
Ações/interações: são representadas pelas questões quem e como; são respostas
estratégicas ou rotineiras das pessoas ou grupos a questões, problemas, acontecimentos ou
fatos (Idem).
Consequências: são representadas por questões relacionadas ao que acontece
como resultados das ações/interações e até mesmo ao que não acontece como resposta às
ações/interações, o que não deixa de ser um resultado em si mesmo (Idem).
Leite (2015, p.83) aponta que, após a etapa de codificação seletiva, busca-se,
enfim, a categoria principal que tenha a potencialidade de integrar a teoria e desenvolvêla em torno de seus eixos conceituais, gerados empiricamente. Tarozzi aponta que a
categoria principal é uma “categoria-chave, ramificada, muitas vezes é também mais
frequente que as demais (com um maior número de ocorrência nos dados), mas sobretudo é
aquela mais potente analiticamente” (TAROZZI, 2011, p. 81). Em resumo, a construção da
teoria pode ser representada pela Figura 01.
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Figura 01: Processo de geração da uma Teoria Fundamentada em Dados
(Grounded Theory).

Fonte: Pinterest, on-line, 2017.

2.5.9 Interação entre o pesquisador e a realidade dos sujeitos
Os pesquisadores qualitativos, que usam a Teoria Fundamentada em Dados,
relatam que gostam de trabalhar com dados, não apenas com ideias abstratas, “tendem a ser
flexíveis [...] estão abertos a críticas úteis, podem aproveitar a troca de ideias e podem
apreciar o intercâmbio que ocorre nas discussões em grupo” (STRAUSS e CORBIN, 2008,
p.19). Outra característica necessária é a busca de um equilíbrio: “a insistência em evitar a
incerteza e a pressa em finalizar uma pesquisa são temperadas com a percepção de que os
fenômenos são complexos e de que seus significados não são facilmente entendidos ou
assumidos como certos” (Idem).
Bandeira-de-Mello e Cunha (2006) enfatizam que, para descobrir e propor
explicações não triviais, o pesquisador deve ser capaz de evitar pressupostos e ser levado
por eles durante o processo interpretativo, além de ser flexível e manter a mente aberta a
novos insights: “se, durante a checagem, suas interpretações não forem confirmadas, as
variações encontradas devem ser

incorporadas à teoria em desenvolvimento”

(BANDEIRA-DE-MELLO e CUNHA, 2006, p. 254).
Além disso, Strauss e Corbin (2008, p.21) e Bandeira-de-Mello e Cunha (2006, p.
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255) ressaltam a importância do pesquisador, que deve ser fiel à realidade recontada pelos
sujeitos e reconstruída pela interação com o pesquisador. Complementam, ainda, com as
características específicas do pesquisador “teórico fundamentado”:
a) Capacidade de distanciar-se dos dados, retroceder e analisar criticamente as
situações;
b) Habilidade de reconhecer tendências de enviesamento de suas intepretações;
c) Habilidade de pensar abstratamente;
d) Habilidade de ser flexível e aberto a críticas construtivas;
e) Sensibilidade às palavras e às ações dos informantes;
f) E uma lógica de absorção e devoção ao processo de pesquisa.
Outra característica discutida diz respeito à capacidade de descrever.
Para Strauss e Corbin (2008), essa é uma característica essencial para a
comunicação, pois é necessária para informar o que estava acontecendo, como estava o
ambiente no qual as pessoas entrevistadas se encontravam.
Além disso, a subjetividade do pesquisador é fundamental para a grounded
theory, entendida como um método interpretativista, quando expressada por meio da
sensibilidade teórica, ou seja, a habilidade de dar significado aos dados, de entender e
separar o que é pertinente do que não é para a pesquisa, portanto, o papel do pesquisador é
central (BANDEIRA-DE-MELLO e CUNHA, 2006, p. 254).

2.5.10 Validação dos resultados
A questão da validação dos resultados é especialmente importante em pesquisas
qualitativas, conforme apontam Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998) em sua obra
sobre métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa, principalmente pela disseminação das
abordagens qualitativas em áreas de conhecimento das Ciências Sociais. Os autores
recomendam que os pesquisadores que adotarem o método qualitativo de investigação
“demonstrem preocupação com o rigor com que pretendem conduzir sua investigação”
(ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 171), entretanto, ressaltam que
os processos de validação utilizados em pesquisas tradicionais (controle de variáveis
estranhas, mensuração do grau de generalização ou possibilidade de replicação dos
resultados) não se aplicam.
Robert E. Stake, especialista em metodologia qualitativa, quando proferiu uma
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palestra na PUC-RJ em 1982, disse que Lee Cronbach (1971), Robert Linn (1979) e
Messick (1979), em seus escritos sobre a validação de testes, definiram a validade em
termos do uso que se faz da informação. Para ele, essa definição tem sido difícil de aceitar,
em parte, porque muitos pesquisadores preferem “deitar os olhos sobre seus instrumentos e
não sobre o seu impacto, em parte, ainda, porque, mesmo com os sistemas técnicos mais
avançados [...] o que significa ‘uso bem-sucedido’ está além do campo de visão do
pesquisador” (STAKE, 1982, p. 26). E afirma que a estimativa da validade torna-se, cada
vez mais, responsabilidade do leitor. Contudo, indica um caminho para a validação, pelo
leitor, que deverá ter acesso aos dados não editados, tal e qual se apresentaram na fase de
coleta das narrativas: “o que os pesquisadores podem fazer é dar ao leitor a melhor
informação para perceber a validade situacional do relatório de avaliação” (Idem). Stake
(1982) indicou que o pesquisador qualitativo pode fazer o seguinte:
a) Incluir descrições de acontecimentos com os quais o leitor já está
familiarizado de modo que possa julgar a precisão, a perfeição e os vieses de
relatórios de outros casos;
b) Proporcionar dados brutos adequados junto às interpretações de modo que o
leitor possa considerar interpretações alternativas;
c) Descrever em linguagem comum os métodos de pesquisa empregados,
inclusive, se foi o caso, como a triangulação foi realizada;
d) Tornar disponível, tanto direta quanto indiretamente, informação sobre o
avaliador e outros colaboradores importantes;
e) Oferecer ao leitor as reações de pessoas ligadas às fontes de informações e
as de outros leitores dos relatórios, incluindo as que fazem interpretações;
f) Descrever esforços para confirmar ou negar os principais resultados;
g) Atenuar a ideia de que a validade baseia-se no que todo observador vê, na
simples reprodução, e acentuar a validade baseada nos acontecimentos que o
observador poderia (ou não poderia) ter visto.
Para atender os tópicos acima elencados, ao lado das minhas interpretações dos
dados, incluí excertos das falas dos entrevistados. Adicionalmente, encontram-se no
Apêndice transcrições das entrevistas sobre as experiências dos docentes e gestores no
contexto do ecossistema de comunicação digital e suas práticas de consumo de dispositivos
para comunicação e informação. Também foram detalhadas as formações acadêmicas, as
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mediações familiares, as medições institucionais e sociais dos entrevistados, além da
referência a dados secundários do contexto institucional do Ensino Superior no Brasil na
década de 2010.

2.5.11 Etapa final: retorno à literatura
Quando um investigador termina sua coleta e sua análise de dados e está no
estágio de redação, a literatura pode ser usada para confirmar resultados e, exatamente o
contrário, os resultados podem ser usados para ilustrar onde a literatura explica o fenômeno
apenas parcialmente ou é excessivamente simplista. Trazer a literatura para a redação não
apenas demonstra sentido acadêmico, mas também permite avaliar e refinar o
conhecimento no campo (STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 61). Em meu caso, o retorno à
literatura será apresentado no capítulo 6.

2.6 A PESQUISA DA PESQUISA
Neste trecho, apresento um levantamento das investigações que tratam de
assuntos comuns a esta tese. Faço uma revisão bibliográfica que parte dos estudos da
identidade até o uso da Teoria Fundamentada em dados.

2.6.1 Ponto de partida: a revisão da literatura antes da aplicação da Teoria Fundamenta em
Dados
Normalmente, na pesquisa social, inicia-se com um levantamento aprofundado da
literatura científica sobre o tema estudado e a escolha de um paradigma teórico (por
exemplo, Marxista, Funcionalista, Fenomenológico) para eleger uma hipótese e embasar o
roteiro de investigação. Pelo método Teoria Fundamentada em Dados, em sua obra
clássica, Glaser e Strauss (1967) defendiam a tese em que a revisão da literatura fosse
suspensa até a finalização dos processos em que envolvem o desenvolvimento da teoria,
devido à preocupação com os efeitos das preconcepções referentes à esfera substantiva em
estudo. Entretanto, esse procedimento foi criticado, pois o pesquisador nunca é uma
“tábula rasa” (CHARMAZ, 2009 citado por TAROZZI, 2011), a ponto de ser totalmente
neutro e, além disso, corre-se o risco de emergir com uma teoria superficial ou de dizer
coisas óbvias. Adiante, Strauss reconsiderou sua defesa, argumentando que: “todos
levamos à investigação um considerável pano de fundo relativo à literatura profissional e
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disciplinar” (STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 48).
Assim, as contribuições da literatura devem ser selecionadas com sabedoria e
combinadas para confluir em um texto argumentativo.
Compreendi, neste estudo, que a revisão do referencial teórico antes e durante
todo o processo para a elaboração de uma proposição teórica seria indispensável para a
interpretação dos dados, para as decisões relacionadas à amostragem teórica, para a
observação de eventos e para raciocinar, analiticamente, sobre os significados em cada fase
da investigação.
Considerando que o meu objeto de estudo se encontrava na constituição da
identidade do professor universitário contemporâneo na interface da Comunicação e
práticas de Consumo, acompanhei, no período 2014-2017, os trabalhos dos congressos
anuais de Comunicação pela relevância desses espaços de discussão, que contemplassem a
relação da comunicação com materialidades e tecnicidades do consumo, no âmbito da
atividade de trabalho do profissional da educação superior, no Brasil.
Os encontros acadêmicos de Comunicação, Comunicação e Consumo e
Comunicação e Educação me pareceram estratégicos para refletir sobre meu objeto de
estudo, além da gama de pesquisadores presentes. Graduandos, mestres e mestrandos,
doutores, doutorandos e pós-doutorandos formam anualmente amplos grupos de reflexão.
Participei dos seguintes encontros:
•

IBERCOM 2015 e 2017 (da Associação Ibero-Americana de Comunicação);

•

Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da
Comunicação - INTERCOM de 2014 a 2017;

•

III Congreso Internacional Red INAV - V Encuentro Iberoamericano de
Narrativas Audiovisuales;

•

COMUNICON

2016

(Congresso

Internacional

em

Comunicação

e

Consumo);
•

IX Seminário da Associação Latino-Americana de Investigadores em
Comunicação - ALAIC CONE SUL 2017.

No período do desenvolvimento dessa tese de doutoramento (2014-2018), o tema
identidade do sujeito contemporâneo foi discutido nos eventos do campo da Comunicação
e da Comunicação e Consumo com diferentes recortes, fundamentações teóricas distintas e
estratégias diversificadas de investigação empírica. A seguir apresentarei alguns trechos de
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artigos que analisei mais detalhadamente e que contribuíram para as minhas análises:
a) XIV Congresso IBERCOM - 2015
Na Divisão Temática Ibercom 4 (DTI 4) - Educomunicação, foram apresentados
41 trabalhos nos quais se problematizava a leitura crítica da mídia e da inserção das
“Novas Tecnologias da Informação e Comunicação” nas escolas, mais especificamente no
Ensinos Básico, Fundamental e Médio. Dentre eles, observei o trabalho de Maira Cunha e
José Luiz Bizelli, desenvolvido com foco na atividade do docente, “O uso das TICs nas
escolas: a voz dos professores” (CUNHA e BIZELLI, 2015), que ouviu os professores do
Ensino Médio. Os autores argumentaram que as novas Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) passaram a se inserir sistematicamente nos centros metropolitanos,
disseminando-se gradativamente entre as diferentes classes sociais, sobretudo a partir do
século 21. Devido as políticas públicas no que diz respeito à inserção das tecnologias na
escola, com a utilização do computador como ferramenta pedagógica, é fundamental dar
voz ao agente protagonista dessa mudança: o professor. Destacaram, também, que as
mudanças desenfreadas causadas pela modernidade líquida (BAUMAN, 2008) refletem na
necessidade de reconstruir frequentemente os elementos cotidianos, o que, para Bauman
(2008), gera uma insegurança para lidar com questões que se renovam cotidianamente e de
forma brusca: “esse é o mal-estar da docência, no admirável mundo novo das
oportunidades fugazes e das seguranças frágeis, as identidades ao estilo antigo, rígidas e
inegociáveis, simplesmente não funcionam (BAUMAN, 2008, p. 35)”.
Na DTI 5 – Comunicação e Identidades Culturais, os 73 artigos aprovados
discutiram a constituição identitária, ou suas representações nos meios de comunicação,
delimitadas às identidades de gênero (feminino, masculino, trans), fase da vida (jovens,
idosos), etnias nacionais e regionais, brasilidade, atividades laborais (jornalista, mulher
empreendedora, blogueiras), indígenas, classes populares, nativos da cultura digital e
representações publicitárias do corpo gordo na moda plus size. Essa diversidade de temas
me instigou a delimitar o estudo da identidade do sujeito contemporâneo à esfera da
atividade do trabalho em um contexto específico.
b) III Congreso Internacional Red INAV - V Encuentro Iberoamericano de
Narrativas Audiovisuales
No GT 09 - Educación y Narrativas Audiovisuales, foram apresentados 22
trabalhos e, dentre eles, destaco dois artigos: “Tecnologias Educacionais: Inovação e
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Formação de Docentes”, coautoria de José Anderson S. Cruz e José Luiz Bizelli, e “A
narrativa transmidiática como método de aprendizagem de um curso médico”, coautoria
de Victória S. F.S. Kudeken; Márcia Cristina C. Mecone, Beatriz S. Lima e Paulo César de
Souza.
O primeiro (CRUZ e BIZELLI, 2016) defende que, no século 21, o papel do
docente é manter-se aberto a “aprender a aprender”, de forma contínua, além de fazer uso
das TICs na formação dos discentes para que estes possam usufruir das tecnologias de
forma crítica, buscando informações em fontes seguras. Contudo, os autores destacaram
que, para ser professor mediador no processo ensino aprendizagem, no Ensino Superior
(ES), não basta obter o título de Mestre ou de Doutor, é necessário desenvolver-se em
didática e metodologias para lidar com a sala de aula, com ou sem acesso às TICs e
dispositivos digitais, apropriando-se dos códigos e linguagens que circulam na sociedade
midiatizada e tecnologizada. Adaptar-se ao uso das tecnologias digitais, para o docente,
significa deixar de ser um artesão do saber e do conhecimento baseado apenas na própria
capacidade, pois será necessário maior investimento no trabalho em grupo, com
profissionais de informática, programadores visuais e especialistas em tecnologias de
informação, e, principalmente, com o aluno.
O segundo artigo (KUDEKEN et al, 2016, p. 588) chamou a minha atenção para o
uso e a influência das narrativas transmidiáticas no ensino das Ciências da Vida. Os
pesquisadores destacaram que o estudo abordou as possibilidades e desafios enfrentados no
planejamento de um curso desenvolvido para um público interessado em aprender as
melhores práticas em saúde. Este trabalho corroborou a minha decisão de entrevistar
profissionais do Ensino Superior de diferentes áreas do saber: Exatas/Biológicas, Ciências
Sociais e Artes, uma vez que vi ali representada uma prática educacional influenciada pela
disseminação das TICs no âmbito da educação formal.
c) Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares
da Comunicação – INTERCOM 2016
O Grupo de Pesquisa “Comunicação e Educação” contemplou 82 trabalhos sendo
que, em minha visão, 26 enquadraram-se como “leitura crítica de produtos midiáticos à luz
da interface Comunicação e Educação”, 42 abordaram a análise de experiências do uso das
TICs como instrumento pedagógico e 14 discutiram projetos pedagógicos em currículos
escolares e a epistemologia da disciplina Educomunicação. O artigo do Prof. Dr. Adilson
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Odair Citelli, “Educomunicação: temporalidades e sujeitos”, problematizou a identidade
do sujeito contemporâneo, que ele denominou de “neossujeito” (CITELLI, 2016) ao
argumentar que se encontra em jogo, atualmente, a própria formação dos indivíduos
entendidos como “empreendedores de si mesmos” que não têm tempo a perder e se
pautam, talvez inconscientemente, pelas demandas materiais da concorrência. Já a
doutoranda Priscila Berger (2016), autora do artigo “Ser professor na era digital: atitudes
docentes em relação ao uso de mídia dos alunos durante as aulas”, analisou as atitudes de
146 professores universitários (70% homens e 30% mulheres, idade média de 46 anos,
53% de instituições na Alemanha e 28% no Brasil), pertencendo principalmente às
Ciências Sociais (27%) e às Tecnológicas (23%). Berger concluiu que o consumo de
dispositivos de mídia e a familiarização com as tecnologias digitais facilitam a aceitação
dos docentes e influenciam na atitude favorável em relação ao uso de mídia pelos alunos,
enquanto que a idade do professor não tem efeito na adoção de tecnologia no âmbito
educacional do Ensino Superior. Entretanto, de acordo com os resultados da pesquisa de
Berger, nas aulas expositivas, a distração dos alunos causada pelos dispositivos de mídia
torna-se mais evidente, provavelmente, porque os nativos digitais (PRENSKY, 2001) têm
maior resistência a aulas expositivas e recorrem aos dispositivos de mídia.
d) Congresso Internacional em Comunicação e Consumo - COMUNICON
2016
O Grupo de Trabalho GT 02 - Comunicação, Consumo e Identidade incluiu 33
trabalhos que abordaram a identidade dos sujeitos sob os seguintes pontos de vista: a
subcultura fã, identidade e cidadania, classes populares, gênero (feminino, representação
da masculinidade), representação em redes sociais, faixa etária (crianças), celebridades e
personagens de programas da TV, Nordestinidade, o consumo de materialidades como
construção identitária. Desse GT, destaco as reflexões de Camila da Silva Marques (2016),
que apresentou o artigo “Perspectiva sociocultural do consumo: reflexões sobre usos e
apropriações a partir de Nestor García Canclini” no qual analisa os processos e contextos
de apropriação e interpretação do consumo como ritual na sociedade contemporânea. Ela
mencionou que García Canclini (1992, p. 10), baseado em Douglas e Isherwood (2006),
acredita que os rituais “más eficaces son los que utilizan objetos materiales para
establecer los sentidos y las prácticas que los preservan”, e, “quanto mais custosa a
pompa ritual, tanto mais forte a intenção de fixar os significados” (DOUGLAS e
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ISHERWOOD, 2013, p. 110).
e) IX Seminário da Associação Latino-americana de Pesquisadores da
Comunicação – ALAIC Cone Sul 2017.
O GT2 – Leitura Crítica da Mídia, no qual foram apresentados 16 trabalhos,
procurou discutir o papel da mídia numa sociedade em transformação em que a relação
entre informação e comunicação está cada vez mais em mutação. Destaco, primeiramente,
o artigo “Traços de mulher em preto e branco: o gênero feminino na mídia impressa
goiana”, apresentado por Simone Antoniaci Tuzzo e Lethícia Alves Faria da Silva. O tema
do artigo é a representação da mulher na mídia goiana a partir dos dois principais jornais
impressos da cidade − O Popular e Jornal Daqui −, ambos produzidos pelo Grupo Jaime
Câmara. As autoras distinguem a identidade percebida por si próprio e a imagem
compreendida por outras pessoas que nos veem. Para Tuzzo e Silva (2017), a partir de
Tuzzo e Braga (2014, p. 26), “identidade é aquilo que eu sou e imagem é aquilo que eu sou
refletida na compreensão do outro. E acrescentam que “identidade são as minhas
características pessoais, físicas, mas a imagem é a minha identidade associada ao
reconhecimento do outro sobre mim (Idem)”. E destacam que o olhar pode ser feito por
uma pessoa ou por uma entidade (constituída por pessoas que representam um grupo de
pessoas), que formarão uma imagem capaz de ser mais forte do que a própria identidade,
ou seja, a representação da identidade. Essa perspectiva é desenvolvida em nossa pesquisa
na fase de entrevistas com gestores do Ensino Superior para identificar qual a imagem
identitária dos professores universitários compreendida por eles.
O segundo artigo que chamou a minha atenção foi “Jornalismo que não
representa: a crise de relevância das notícias no cotidiano das pessoas”, escrito por Ana
Maria Brambilla (2017), doutoranda em Comunicação pela Universidad Austral (Buenos
Aires-Argentina).
Brambilla conduziu uma pesquisa quantitativa com apoio de questionário
estruturado. Baseada em amostragem feita pela técnica de bola de neve, aplicada a redes
sociais, apontou para a concretude da crise no jornalismo. Referenciando-se na opinião dos
entrevistados, aponta que as notícias veiculadas denotam falta de relevância para o leitor
pela forma que é exercida a atividade jornalística e esse distanciamento antecede a crise do
modelo de negócios. Para a autora, o jornalismo contemporâneo faz parte do declínio das
instituições sociais da modernidade como representações do indivíduo. Ressaltou que há
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um crescimento de espaços comunicacionais, nos quais o público atua como protagonista e
não se reconhece nas reportagens produzidas por jornalistas, que, aparentemente, insistem
em ficar fechados em um poder de fala soberano, porém, mais isolados a cada dia.
Na discussão teórica, o trecho de seu artigo que me fez refletir sobre a identidade
dos professores universitários, e que reproduzo abaixo, é o que discorre sobre a identidade
profissional do jornalista.
Desde la comodidad del poder que todavía cree tener, el periodista asume la idea de
un “lector imaginario y son ellos - no el público - los que juzgan la calidad del
trabajo de otros periodistas.” (Donsbach, 2014 p. 133). Priess (1997) dedica una
etapa importante de su investigación bajo el titular “Los principales destinatarios del
periodismo: los periodistas”, donde analiza:
“Lo cierto parece ser que los periodistas se distinguen significativamente
del ‘mainstream’ de la población [...] También ha quedado demostrado
que para los periodistas sus colegas tienen una importancia
trascendente: muchas veces éstos son los destinatarios primarios de su
trabajo y su juicio es importante para la buena imagen del periodista en
su propio medio. (Priess, 1997 p. 169-170)
Resulta que tal visión auto-referenciada dificulta cualquier movimentación en
dirección a cambio, una vez que parece ni siquiera reconocer que se viven tiempos de
crisis en la profesión y que el acercamiento al público real - no imaginário - puede
ser uno de los caminos necesarios a seguir (Diezhandino, 1994).

Encontrei similaridade na atuação das duas atividades de trabalho, do jornalista e
do professor, uma vez que ambos atuam com a produção e consumo de imaterialidades,
como informações, dados e notícias, e o autor citado (DIEZHANDINO, 1994, citado por
BRAMBILLA, 2017) sugere que, em tempos de crise professional, uma das possibilidades
é aproximar-se do público “real”, o leitor no caso dos jornalistas e o aluno, no caso dos
professores.

f) Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares
da Comunicação – INTERCOM 2017
O GP “Comunicação e Educação” do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em
Comunicação, incluiu 69 trabalhos, assim classificados por mim: 14 enquadram-se como
“leitura crítica dos discursos veiculados pelos meios, bem como a relação desta leitura com
processos educativos”, 40 abordaram o “uso das Tecnologias de Informação e
Comunicação no cenário educativo” e 15 discutiram a disciplina “Comunicação e
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Educação” em currículos de cursos de graduação e a epistemologia da disciplina
Educomunicação.
No âmbito das tecnoculturas, o Prof. Dr. Adilson Citelli analisa os modos de
apropriação do tempo do sujeito contemporâneo, mais especificamente, o fenômeno de
aceleração social, assim denominado por Hartmurt Rosa. Para o pesquisador, o acesso
prestíssimo às informações, muitas vezes fragmentadas, sem conexões entre si, acabam por
levar a uma “recepção aos saltos”. Esse ritmo acelerado contrapõe-se ao ambiente escolar,
que é fisicamente delimitado e tem um processo cognitivo mais lento para interações
dialógicas “necessárias aos propósitos do discurso pedagógico (CITELLI, 2017)”. Já
Edilane Teles, que apresentou o artigo “As mediações e os processos educomunicativos em
tempos acelerados: os desafios da formação e do trabalho docente”, reflete, de maneira
crítica, sobre o trabalho docente na contemporaneidade, partindo do pressuposto de que a
economia e o mercado buscam limitar e direcionar a construção da atividade laboral, “na
perspectiva crescente de relação da mercantilização de tudo, inclusive da educação”
(TELES, 2017, p.9). Para ela, na perspectiva contemporânea de aceleração social do tempo
(ROSA, 2015 citado por TELES, 2017), os tempos-lugares têm levado cada vez mais a não
escolha da educação e sim da “visualização” dos produtos nos quais há pouca visibilidade
da atuação do docente.
g) XV Congresso IBERCOM – 2017
Na Divisão Temática IBERCOM 5 - Comunicação e Identidades culturais, foram
apresentados 45 trabalhos que discutiram “identidades” com as seguintes abordagens:
identidades étnicas e regionais (mulheres negras, quilombolas, brasileiros, catarinenses,
portugueses, europeus, israelenses, brasilienses, colombianos, refugiados, ciganos),
identidades de gênero (masculina, feminino, LGBT), feminismo, identidades etárias
(crianças, velhice), na comunicação (representações identitárias no YouTube, personagens
de telenovela e de seriados, memes políticos, gestão pessoal da saúde em revista, gêneros
em programa de TV aberta), na cultura popular (elementos do nagô, samba, relações
amorosas na mídia), o global, o local, o nacional (modelo suíço de educação, docentes
universitários, empreendedor de si mesmo, jornalistas) e, finalmente, identidades na
cibercultura (identidades no site Tinder, celebridades na mídia).
Após a exposição acima, abordo a delimitação de minha pesquisa. No total,
considerando apenas os eventos aqui citados, foram observados 381 artigos que revelaram
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a multiplicidade de lentes para estudar as identidades na contemporaneidade: há que se
levar em conta um tripé que contemple as formas de comunicação, a diversidade cultural e
as formações identitárias (de gênero ou de classe, geracionais, etárias ou étnicas).
Entretanto, ao meu ver, a naturalidade, a etnia, a faixa etária e o gênero dos sujeitos são
traços que fazem parte da sua constituição identitária, mas não deverei me concentrar
nesses aspectos ao analisar os dados da pesquisa empírica e sim nas práticas
comportamentais e processos de decisão relacionados ao consumo material e de
informações no âmbito de sua atividade de trabalho. Outro aspecto a evidenciar era o
interesse em conhecer, à luz da interface Comunicação e Consumo, os aspectos da
subjetividade dos entrevistados no que tange à sua identidade como docentes de diferentes
áreas do saber. O que há em comum ou de diferente nas sensibilidades, nos afetos, nos
medos, nos sonhos e nas práticas sociais entre um professor de Matemática, de Tecnologia
da Informação, de Cinema, de Finanças, de Música, de Games e de Animação Digital, de
Direito ou de Redação Publicitária, mediados pelo ecossistema comunicacional?
Interessou-me compreender a constituição das identidades dos profissionais
da educação superior, observando a interação com as TICs e suas opções de estilo de
vida.
Para esse objetivo, também levei em consideração que a atividade de trabalho do
docente caracteriza-se pela diversidade. O docente da Educação Superior precisa ser um
múltiplo profissional para ser capaz de ensinar, formar o profissional, fazer orientações
acadêmicas (TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado), pesquisar, realizar a
extensão e avaliar. A docência é construída com base na realidade da instituição educativa
concreta e configura-se por meio de condições institucionais e de trabalho, remuneração,
carreira e estudo do magistério.
Veiga (2014) defende que a docência no Ensino Superior, como profissão e como
ação especializada, deve procurar superar as dicotomias entre conhecimento crítico e senso
comum, teoria e prática; explorar novas alternativas teórico-metodológicas em busca de
outras possibilidades de escolha; buscar a renovação da sensibilidade ao fundamentar-se na
dimensão estética, dentre outros pontos (VEIGA, 2014, p. 332).
Referenciando-se em Tardif; Lessard (2005) e Freire (1975), Veiga aborda a
diversidade da docência universitária que se desdobra em diferentes formatos, dos quais
destacarei o que está diretamente relacionada ao ambiente comunicacional na atualidade:
trata-se da docência dialógica, que desafia os professores, tutores e coordenadores a
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reconstruírem suas práticas pedagógicas de maneira crítica e reflexiva. Com o emprego das
tecnologias da informação e da comunicação, o estudante é estimulado a buscar
informações em bases de dados e são instigados a questionar, criticamente, o conhecimento
em sua totalidade por meio de seminários, estudos de caso, resolução de problemas, mapas
conceituais, dentre outras técnicas (VEIGA, 2014, p. 338). Contudo, conforme Tondato
(2006), há uma discussão no ambiente acadêmico sobre a viabilidade de conduzir o
processo ensino/aprendizagem com qualidade “pensando no ideal universitário primário
que é o de fornecer as bases para a construção do conhecimento e formação do cidadão”
(TONDATO, 2006, p.1). A pesquisadora argumenta que no cenário de ensino,
bombardeado de informações, os educadores “em convivência com os educandos, que
cresceram no ambiente das tecnologias interativas, veem resultados em sala de aula pouco
significativos ou, mesmo, decepcionantes” (Idem). E, dez anos atrás, apontou para a
necessidade da capacitação pedagógica do professor em outras instâncias de
autodesenvolvimento, mas que esbarram na dificuldade de conciliar essa demanda com um
regime de trabalho horista, de “professor taxista” das universidades privadas, em que a
tônica é transmitir ‘práticas’ para salas ‘cheias’ (TONDATO, 2006, p.2).
Quanto ao universo da pesquisa, este foi definido a partir da área substantiva para
geração da teoria, ou seja, professores universitários. Não houve limitação geográfica, uma
vez que busquei docentes de diferentes áreas do saber, independente de residirem em um
lugar específico. Na prática, entrevistei professores de diferentes regiões do Brasil. Importa
destacar que a quantidade de professores que foram entrevistados seguiu os procedimentos
de saturação teórica da Grounded Theory. Segundo Strauss e Corbin (2008, p.143), a
saturação teórica é o “ponto no desenvolvimento da categoria em que não surgem novas
propriedades, dimensões ou relações durante a análise”, ou seja, quando o discurso dos
entrevistados tornou-se repetitivo para a compreensão do fenômeno estudado.
Considerando que a preocupação não é a generalização, não se pretendeu uma amostra
estatisticamente representativa da população.

2.6.2 Teses e dissertação: referências para os procedimentos metodológicos da Teoria
Fundamentada em Dados
Quanto aos procedimentos metodológicos, encontrei inspiração em alguns
trabalhos de diferentes áreas que utilizaram a Teoria Fundamentada em Dados como
metodologia de pesquisa. No campo da Comunicação, estudei a tese de doutoramento de
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Francisco Vanildo Leite, apresentada à Escola de Comunicação e Artes da USP, em 2015,
que recebeu o título “Experiências de interação de mulheres brasileiras com publicidade
contraintuitiva: um estudo em grounded theory sobre a midiatização da imagem da mulher
negra”. Leite (2015) também me inspirou com seu artigo “Raciocínio e procedimentos da
Grounded Theory Construtivista” no qual discute as vertentes da metodologia glaseriana e
straussiana e apresenta as especificidades e o raciocínio (dedutivo, indutivo e abdutivo) da
Grounded Theory Construtivista.
No campo da Administração de Empresas, encontrei maior quantidade de
trabalhos que adotaram a Teoria Fundamentada em Dados como procedimento
metodológico. Dentre eles, aponto a tese de doutoramento de Andressa Sasaki Vasques
Pacheco, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do
Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, em 2010, denominada “Evasão
e permanência dos estudantes de um curso de administração do sistema universidade
aberta do Brasil: uma teoria fundamentada em fatos e na gestão do conhecimento”
(PACHECO, 2010). Outro trabalho que destaco é a dissertação de mestrado de Marcelo
Filippin, apresentada em 2012 à Universidade Estadual de Maringá, com o título
“Significados atribuídos ao conhecimento por executivos: uma teoria substantiva
construída por meio da grounded theory” (FILIPPIN. 2012).
Estes exemplos concretos foram um ponto de partida que eu usei para desenvolver
uma estratégia de pesquisa. Isso era apropriado para o meu objetivo e o percurso final da
investigação revelou-se através de diferentes pontos de decisões que foram tomadas ao
longo do caminho.

2.7 FLUXOGRAMA DA PESQUISA
Neste item, apresento um fluxograma, com as principais etapas da pesquisa, as
decisões tomadas, de acordo com os conceitos delineados na Teoria Fundamentada em
Dados, lembrando que a busca final desta pesquisa é gerar uma teoria substantiva para
explicar as relações entre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), o consumo
de dispositivos de comunicação e a constituição das identidades dos professores
contemporâneos, no âmbito da educação formal do Ensino Superior.
Desta forma, apresento o fluxograma desta pesquisa, na Figura 02 (próxima
página):
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Figura 02: Sequência do processo de pesquisa para proposição de uma teoria substantiva

Fonte: Elaborado pela autora, 2017
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2.8 CONTEXTUALIZAÇÃO: A IDENTIDADE DOCENTE HISTÓRICA E ESTRUTURA
DO ENSINO SUPERIOR NA DÉCADA DE 2010
Para planejar a geração dos dados no campo, nos inspiramos também nas indicações
do cientista social Alberto Efendy Maldonado. Para desenvolver o conhecimento no campo da
Comunicação, Maldonado argumenta que “pesquisa em Comunicação necessita aprofundar e
ampliar o trabalho nas três dimensões: contexto, empiria e teoria” (MALDONADO, 2011, p.
277). Especificamente em relação ao contexto, Strauss e Corbin (2008, p. 108) dizem que
“contexto” se refere ao histórico condicional ou a situação na qual o fato está incorporado. No
caso da Comunicação, Maldonado reforça que é indispensável situar cada pesquisa nos
múltiplos contextos: acadêmico, social, geopolítico, cultural, tecnológico, religiosos, etc.,
porque “a contextualização permite uma visão abrangente e ao mesmo tempo particular, além
de situar o contexto do problema como articulador dos outros contextos na estruturação da
pesquisa” (MALDONADO, 2011, p. 281).
Portanto, seguindo essa linha de raciocínio, a análise do contexto incluiu o estudo da
identidade e do papel dos docentes ao longo da história no mundo ocidental, da Grécia antiga
até o século 20, para conhecer os diferentes papeis dos professores, principalmente na região
onde, hoje, se situam os países europeus e que nos influenciaram com os seus modelos
educacionais. A principal obra que me referenciei foi “História de educação: da antiguidade
aos nossos dias”, de Mario Alighiero Manacorda, intelectual marxista italiano, professor e
pesquisador, que independente de sua filiação ideológica, não escreve um panfleto e não
reproduz chavões: “ele informa, cita, documenta, suscita o debate, contrapondo posições,
levanta perguntas e lança dúvidas, enfim deixa a história falar” (NOSELLA, 2010, p. 13).
Com base nesse extenso levantamento, elaborei uma breve descrição das identidades
dos professores ao longo do período e que se encontra no capítulo 3.
Diante dessa breve retrospectiva, observei, em primeiro lugar, que a atividade de
trabalho como docente é muito antiga, a despeito de ter sido, ora humilhante, ora gloriosa,
nunca deixou de existir, apenas foi se reconfigurando conforme se alteravam os momentos
sociais e políticos nas sociedades. Em segundo lugar, a identidade do agente educador, de
alguma forma sempre esteve articulada à organização social da qual fazia parte (cidades,
Estado, Igreja, associações) ou simplesmente era um trabalhador independente e autônomo.
Ainda sob o ponto de vista histórico, resgatei a implantação dos cursos superiores no
Brasil até chegar ao modelo atual, no qual temos categorias administrativas como instituições
públicas federais, estaduais e municipais e instituições privadas.
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As estatísticas sobre professores em exercício e afastados, alunos matriculados e
instituições do Ensino Superior, atualizadas até 2016, foram extraídas do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da
Educação – MEC, e do Sistema de Informações do Ensino Superior Particular (Sindata), do
Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de
São Paulo (SEMESP).
Também fez parte dos dados secundários o “Estudo exploratório: professores de
faculdades privadas”, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Clarice Herzog Associados, em
2010,

por encomenda do SINPRO/FEPESP (Sindicato dos Professores de São

Paulo/Federação dos Professores do Estado de São Paulo), que se encontra no Anexo. Um dos
objetivos desse estudo foi “mergulhar na vida dos professores de escolas particulares
verificando formação, situação de trabalho, interesses, aspirações e preocupações no nível
pessoal e profissional”.

2.9 AMOSTRAS TEÓRICAS: OS PARTICIPANTES DA PESQUISA
Apresento agora os entrevistados que colaboraram para a construção da teoria
substantiva desta tese, assim como o método pelo qual as entrevistas foram feitas.
a) 1ª amostra teórica: professores universitários
Para o trabalho de campo (coleta de dados) desta investigação, foram realizadas 12
entrevistas em profundidade, além de 12 coletas de dados por meio de pesquisa on-line com
questionário estruturado, no período de outubro de 2015 a agosto de 2017, com professores
universitários da cidade de São Paulo, de Macapá e de Santa Maria (RS).
Haguette (2013) salienta algumas questões ou “princípios” que não devem ser
negligenciados por pesquisadores que se engajam em uma pesquisa qualitativa utilizando o
método de entrevista em profundidade: permissão, honestidade, confiança, anonimato,
reciprocidade e trabalho rigoroso. Com relação ao “princípio” da permissão, o pesquisador
deve obter consentimento, formal ou não, por parte das pessoas envolvidas para conduzir seu
trabalho. No caso desta tese, a todos os entrevistados foi explicado o objetivo do trabalho e
seu papel no desenvolvimento das entrevistas. Nenhum dos entrevistados se negou a
conversar inclusive sabendo que eu gravaria a conversa com o compromisso de enviar a
transcrição posteriormente. Isso foi feito em agosto de 2017, por e-mail, para que todos
lessem e consentissem no uso das informações. Inclusive, naquele momento, tive chance de
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dialogar com os respondentes sobre as minhas interpretações e o andamento das análises e
percebi um grande interesse nos resultados do meu trabalho porque o meu objeto de estudo
impacta o cotidiano da atividade de trabalho e a carreira dos entrevistados.
Quanto ao “princípio” da confiança, foi essencial garantir aos entrevistados que seus
nomes e locais de trabalho não constariam no relatório final. Dessa maneira, percebi que ao
longo da entrevista houve confiança na pesquisadora, inclusive pelo relato de situações
complexas ou delicadas vividas pelos professores e gestores, e pude explorar em profundidade
nos vários níveis de significado referentes a cada ação e fato observado. Os entrevistados
colaboraram fornecendo dados que se mostraram muito relevantes à pesquisa, detalhando as
circunstâncias de sua educação formal, relatando experiências como docentes e expressaram
suas opiniões, sentimentos, intenções quando tomaram decisões em sua atividade de trabalho,
no que tange as dimensões de suas práticas como educadores e como gestores.
De início, para construção da amostra teórica pertinente à Teoria Fundamentada nos
Dados, foram entrevistados três docentes que atuam na mesma instituição de ensino onde
trabalho como coordenadora de cursos de pós-graduação lato sensu. Posteriormente, para a
execução desse trabalho de pesquisa em campo, escolhi a técnica metodológica snowball
sampling (“bola de neve”). Essa técnica é uma forma de amostra não probabilística indicada
em pesquisas sociais para a construção de teoria (MILES et al, 2014, p. 32) pela qual os
participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes que, por sua vez, indicam
novos participantes e assim sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo proposto (o
“ponto de saturação”). O “ponto de saturação” é atingido quando os novos entrevistados
passam a repetir os conteúdos já obtidos em entrevistas anteriores, sem acrescentar
informações que sejam relevantes à pesquisa.
Embora a idade não fosse um critério para a seleção dos entrevistados, convidei
docentes que lecionassem no Ensino Superior pelo menos desde 2004, ano escolhido por ter
sido o momento de fundação da rede social Facebook, visando ouvi-los sobre a sua atividade
de trabalho antes e após o advento das comunicações em rede pelos meios digitais. Entre
outubro de 2015 e maio de 2016 foram entrevistados 12 professores, de diferentes áreas do
saber, com perfil detalhado no Quadro 02 segundo a área na qual o entrevistado atua, a data
da entrevista, sua formação, a característica da instituição na qual trabalha e as disciplinas que
leciona:
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Quadro 02: Docentes universitários entrevistados entre 2015 e 2016
Entrevistada (o)

Formação

Instituição

Disciplinas que leciona

Profa. Publicidade
(06/11/2015)

Graduação: Publicidade e Propaganda
Pós-graduação lato sensu: Cinema/Cultura
e Imagens Midiáticas
Mestrado: Estudos de Linguagem
Doutorado incompleto: Linguística

Privada

Teorias da Comunicação;
Semiótica;
Roteiro;
Linguagem Audiovisual

Prof. de Direito
(22/02/2016)

Graduação: Direito
Pós-graduação lato sensu: Direito
Empresarial e Direito Econômico

Privada

Gestão de Contratos
Empresariais; Locação
Comercial

Prof. de Gestão de
Empresas
(27/02/2016)

Graduação: Administração de Empresas
Mestrado e doutorado completos:
Administração

Pública
(Federal)

Teoria das Organizações;
Estrutura, Processo e
Mudanças

Graduação: Economia e Administração
Pós-graduação lato sensu: Tecnologia da
Educação

Privada

Criatividade; Gestão de
Mudança; Inovação;
Liderança
Contemporânea;
NeuroMarketing; Gestão
do Luxo; Gestão de
Pessoas

Graduação: Matemática
Pós-graduação lato sensu: Ensino e
Aprendizagem na Educação Superior
Mestrado: Álgebra linear

Privada

Álgebra Linear;
Geometria Analítica e
Vetores; Bio-Estatística

Privada

Gestão de Custos e
Formação de Preços;
Contabilidade e
Auditoria
Governamental; Análise
das Demonstrações
Contábeis; Contabilidade
Financeira

Pública
(Estadual) /
Privada

Gestão de Custos;
Contabilidade de Custos
e Contabilidade
Comercial

Ciências Sociais

Profa.
Criatividade
(21/11/2015)

Ciências Exatas
Profa. de
Matemática
(13/03/2016)

Prof. de
Contabilidade17 e
Finanças
(06/05/2016)

Graduação: Ciências Contábeis
Pós-graduação lato sensu: Gerencia Contábil
e Auditoria
Mestrado: Ciências Contábeis
Doutorado incompleto: Administração

Prof. de Finanças
(11/11/2015)

Graduação: Administração e Contabilidade
Pós-graduação lato sensu: MBA em
Finanças
Mestrado: Ciências Contábeis e Atuarial

Prof. de TI
(20/03/2016)

Graduação: Tecnologia em Processamento
de Dados
Pós-graduação lato sensu: MBA em Gestão
Executiva de Negócios
Mestrado: Ciência da Computação

17

Privada

Empreendedorismo;
Segurança da
Informação; Jogos de
Negócios

Incluí o Professor de Contabilidade e Finanças na área de Ciência Exatas porque a ementa das disciplinas que
ministra aulas inclui a determinação de expressões quantitativas, predições precisas, métodos rigorosos de testar
hipóteses e medições quantificáveis. Essa ressalva é necessária porque “Ciências Contábeis” faz parte das
Ciências Sociais Aplicadas na classificação do Ministério da Educação.
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Artes

Prof. de Games
(03/02/2016)

Graduação: Publicidade e Propaganda
Mestrado: Comunicação e Práticas de
Consumo
Doutorado incompleto: Administração Organização e Sociedade

Prof. de
Animação Digital
(10/11/2015)

Graduação: Processamento de Dados
Pós-gradução lato sensu: Design de
hipermídia
Mestrado: Design

Profa. de Cinema
(28/03/2016)

Prof. de Música
(10/03/2016)

Graduação: Jornalismo
Pósgraduação lato sensu: Cinema Mestrado:
Comunicação e Cultura Doutorado:
History and Civilization

Graduação: Administração
Música

Mestrado:

Privada

Cibercultura e
Comunidades Digitais;
Estratégia de Games para
Comunicação e
Marketing; Game e
Design Aplicado a
Comunicação e
Marketing

Privada

Modelagem 3D,
UVMapping,
Texturização, Rigging,
Animação, Rendering,
Composição, Orientação
de TCCs

Pública
federal

Oficina de produção em
TV, Telejornalismo,
Produção em TV,
Jornalismo Ambiental,
Introdução ao Jornalismo
e Ética, Sociedade e
Comunicação

Privada

Percepção Musical;
Desenvolvimento de
Produtos Musicais;
Composição aplicada a
trilha sonora; Música e
Mídias Interativas

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017.

Ao terminar essa fase das entrevistas com os docentes, redigi um memorando com
base na narrativa do professor de Contabilidade, que foi entrevistado em maio de 2016.
Strauss e Corbin (2008) explicam que na metodologia Teoria Fundamentada em Dados, o
memorando não é apenas um lembrete e sim “um tipo muito especializado de registros
escritos – aqueles que contêm os produtos da análise ou as direções a seguir” (STRAUSS e
CORBIN, 2008, p. 209).
Até aquele momento, consultando as estatísticas sobre o Ensino Superior no Brasil,
eu acreditava que a constituição identitária dos docentes se formava em decorrência do fato de
estar ligado à uma instituição pública ou à uma instituição privada em função dos diferentes
processos de ingresso, mecanismos de progressão na carreira e, principalmente, porque a
maior parte das matrículas, em 2015, no Ensino Superior no Brasil, se dividiam da seguinte
forma: aproximadamente seis milhões de ingressantes na rede privada e quase dois milhões na
rede pública, somando um total de oito milhões de alunos (Fonte: SEMESP/ Sindata, 2017).
Quando perguntei para o professor de Contabilidade qual a diferença identitária ao
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trabalhar em escola pública ou em escola privada (o professor tem vínculo com os dois tipos
de instituição), ele afirmou, categoricamente, que, na opinião dele, a divisão não é essa e sim
entre ESCOLAS “DE PONTA” e ESCOLAS “DE MASSA”. As escolas “de ponta” são as
prestigiadas, de qualidade, com bom ensino, enfim, as que ele definiu como “de elite”. Já as
escolas “de massa”, em suas palavras, são as sem prestígio, fracas (no ensino), de “segunda e
terceira linha”.
Ao reler as entrevistas, inseri novos códigos nas unidades hermenêuticas (trechos das
entrevistas) e de fato encontrei muitas menções relacionadas ao fato da escola ser “de ponta”
ou ser “de massa”, independente de ser pública ou privada.
Inicialmente, as entrevistas transcritas foram desmontadas e reagrupadas da forma
que se encontram no Apêndice D:
•

Contexto familiar e educação formal;

•

Formação profissional para o exercício da docência;

•

Utilização de meios de comunicação digitais e não digitais no cotidiano e na
atividade profissional;

•

Consumo de bens materiais e de informação na atividade de trabalho e no lazer;

•

A visão do entrevistado sobre a docência no passado, no presente e perspectivas
futuras.

b) 2ª amostra teórica: gestores de instituições de ensino superior
No período de julho de 2016 a agosto de 2017, entrevistei gestores de instituições do
Ensino Superior da cidade de São Paulo e do interior do estado de São Paulo e de Santa
Catarina.
A decisão de entrevistar gestores prendeu-se ao fato de ter encontrado poucos
trabalhos no campo da Comunicação e no campo da Comunicação e Consumo que
analisassem as identidades tanto do ponto de vista do sujeito quanto do ponto de vista do
outro, isto é, daquele com quem o sujeito dialoga. Uma possibilidade seria entrevistar alunos
dos professores entrevistados, porém, eu decidi ouvir os gestores porque estes têm estreita
convivência com os professores há mais de 20 anos e poderiam contribuir com as suas
experiências sobre o impacto da cultura digital no âmbito da atividade de trabalho dos
docentes. Além disso, os alunos constituem um outro universo no qual não era de interesse
abordar nesta tese.
O primeiro gestor entrevistado foi selecionado por conveniência da pesquisadora,
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embora seguindo o contexto do quadro teórico pré-estabelecido, ou seja, era administrador e
proprietário de instituição de ensino superior há mais de 30 anos, além de ser professor livredocente em instituição pública. A partir da primeira entrevista, os outros gestores foram
escolhidos seguindo as determinações propostas por Glaser e Strauss (1967, p.45) sobre
amostragem teórica, “segundo a qual o analista conjuntamente seleciona códigos, analisa seus
dados e decide que dados coletar na sequência bem como onde encontrá-los a fim de
desenvolver sua teoria emergente”.
Esse procedimento mostrou-se válido visto que pude contrastar os dados já coletados
com a percepção e opinião desses profissionais que convivem há muitos anos com docentes
de diferentes áreas do saber em instituições de pequeno, médio e grande porte da rede privada,
bem como ter a oportunidade de ter novos entendimentos para a elaboração da teoria. O
Quadro 03 apresenta o perfil dos cinco gestores que participaram dessa fase da pesquisa.
Quadro 03: Gestores do Ensino Superior entrevistados entre 2016 e 2017
Entrevistada (o)

Gestor Pósgraduação
(14/07/2016)

Formação
Graduação:
Engenharia
Mecânica e
Matemática
Mestrado,
Doutorado: Gestão
Livre docência:
Administração
Financeira

Instituição

Gestão no Ensino Superior

Privada /
Pública

Privada: Cursos supletivos para adultos (três
mil alunos/ano), cursos de pós-graduação lato
sensu no campo da Administração de Empresas
(até dois mil alunos/ano)
Pública: coordenação de cursos de pósgraduação stricto sensu

Graduação:
Engenharia Elétrica
Gestor Graduação
(02/12/2016)

Gestora Pedagógica
(31/05/2017)

Gestor do Sindicato
de Mantenedoras
(25/05 e 12/07/2017)

Pós-graduação lato
sensu: Gestão de
Comunicação de
Mídias Digitais
Graduação:
Ciências Sociais
Mestrado:
Sociologia
Doutorado:
Educação

Graduação:
Economia
Mestrado e
Doutorado:
Administração

Privada

Coordenador de cursos tecnológicos de
Marketing e de Recursos Humanos (até mil
alunos/ ano)

Privada

Coordenadora de cursos de formação de
docentes do Ensino Superior (até 15 mil
alunos/ano)

Privada

Diretor de faculdade (interior/ capital do ESP,
SC) de Informática, de Engenharia, de Serviço
Social, de Comunicação, da área da Saúde, de
Gastronomia, de Administração de Empresas,
de Ciências Contábeis, de Comércio Exterior,
de Marketing e de Análise de Sistemas. Diretor
de pós-graduação de cursos da área de
Negócios, Direito, Tecnologia da Informação e
Tradução. Diretor de Ensino de instituição de
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grande porte (27 mil alunos/ano).
Gestor do Sindicato
de Professores ESP
(18/08/2017)

Graduação:
Administração
Mestrado:
Administração

Privada

Representação sindical de entidade de classe de
professores

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017.

Nessa fase da coleta de dados, além de ouvir os gestores sobre as mudanças na
constituição identitária dos docentes ao longo dos últimos 20 anos, novas descobertas
aconteceram. As declarações dos entrevistados revelaram a existência do professor que não se
reconhece como docente quando acha que esta é uma atividade menos valorizada socialmente
e prefere se apresentar como advogado, engenheiro, etc.; do profissional chamado “biqueiro”
porque atua como professor universitário esporadicamente e de instituições que não
reconhecem/remuneram o trabalho do docente que utiliza seus próprios recursos eletrônicos
para preparar aulas e se comunicar com os alunos.

2.10 PROGRAMA DE APOIO
Devido ao volume de texto gerado com a transcrição das 12 entrevistas e da
necessidade de gerenciar os trechos de textos a serem comparados, ao longo do processo de
análise, segui a orientação de recorrer ao que pode ser chamado de “programas de apoio a
análise qualitativa”. Bandeira-de-Mello e Cunha (2006) explicam que esses softwares
oferecem uma variedade de benefícios como a possibilidade de selecionar as unidades
hermenêuticas (segmentos dos textos) ligando a códigos e utilizar filtros para fazer
comparações. Entretanto, o software em si não analisa, essa tarefa fica sob responsabilidade
do pesquisador que apenas se utilizará desse auxílio para o desenvolvimento da teoria. Em
todo o processo de análise de dados, utilizei um software de tratamento de dados qualitativos,
o ATLAS/ti, versão 8.1. que tem como principal função o gerenciamento de dados textuais.
Um dos principais recursos do Atlas/ti é a possibilidade de construção de esquemas
nos quais são apresentadas as associações entre os códigos. Estas relações são representadas
por símbolos propostos pelo software. A Figura 03 lista os conectores e seus símbolos.
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Figura 03: Imagem da análise de textos pelo software Atlas Ti

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017.

Nessa fase também surgiram muitas menções à constituição identitária dos docentes
de acordo com: o comportamento dos alunos para os quais ministram aulas (comprometidos,
não comprometidos com a aprendizagem), atualização e domínio das novas linguagens de
comunicação no contexto da cultura digital, o consumo de informação por meio de
materialidades impressas ou por meio de dispositivos eletrônicos e o fato da instituição de
ensino ser considerada “de ponta” ou de “massa”.
Com esses pressupostos em mente, passei para a segunda fase da investigação e
busquei a validação dessa interpretação nas entrevistas subsequentes, na visão dos gestores
de instituições de ensino superior.

2.11 CONSTRUÇÃO DOS ROTEIROS DE ENTREVISTA: COLETA DOS DADOS
Em relação à coleta de dados, segui a sugestão do método da Grounded Theory de
Strauss e Corbin (2008) e também me baseei na metodologia de entrevista propostas por
Bauer e Gaskell (2002), Haguette (2013), Miles, Huberman, Saldaña (2014).
Para a produção dos dados, foi utilizada principalmente a técnica de entrevista em
profundidade. As entrevistas em profundidade, segundo Tarozzi (2011), continuam sendo o
principal instrumento de registro das percepções, opiniões e experiências dos sujeitos em
estudo, na Teoria Fundamentada nos Dados. O autor argumenta que “em virtude da ênfase
sobre a questão da atribuição de significados típica do interacionismo simbólico, mas também
porque os instrumentos verbais consentem focalizar a coleta de dados de acordo com o
trabalho de codificação” (TAROZZI, 2011, p. 67).
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Segundo a orientação de Strauss e Corbin (2008), as perguntas da entrevista inicial
ou áreas de observação devem ser baseadas em conceitos derivados da literatura ou da
experiência. À medida que o trabalho empírico avançava, juntamente com a análise dos
dados, o roteiro de entrevista, gradativamente, sofria alterações. Inicialmente, elaborei um
roteiro para entrevista em profundidade com questões abertas para a primeira fase de
entrevistas junto aos docentes. Com as primeiras questões delineadas, passei à escolha dos
professores universitários de três diferentes áreas do saber. Nesse ponto foi levado em
consideração o acesso que tenho aos respondentes e aos gestores do Ensino Superior, além da
minha própria vivência como professora de graduação, de pós-graduação lato sensu e
coordenadora de cursos de pós-graduação do campo de Administração de Empresas.
Na segunda fase de entrevistas, junto aos gestores, algumas outras questões foram
surgindo, como, por exemplo, a identidade dos professores articuladas a escolas “de ponta” e
escolas “de massa”, o consumo de dispositivos digitais e a comunicação entre professores e
alunos pelas redes sociais naturalizada pelos professores mais jovens, bem como a literacia
dos docentes no contexto da comunicação digital, questões estas que foram incluídas nas
entrevistas seguintes.
As últimas versões dos roteiros de entrevistas podem ser visualizadas no Apêndice A
(1ª fase de entrevistas junto aos professores) e no Apêndice B (2ª fase de entrevistas junto aos
gestores).
2.12 ROTEIRO DE INVESTIGAÇÃO
A primeira fase da investigação foi realizada entre outubro de 2015 e maio de
2016. A amostra foi composta por 12 docentes: quatro de Ciências Exatas, quatro de Ciências
Sociais e quatro de Artes.
As entrevistas foram previamente agendadas, com duração mínima de uma hora e
foram gravadas com dispositivo eletrônico, sendo realizadas em local e horário da
conveniência do entrevistado, considerando que haveria tempo e privacidade para falar sem
ser interrompido: na instituição de ensino, na residência, em local público ou por telefone (um
único caso de docente que reside em outro estado).
No total foram 967 minutos de gravação, sem incluir os especialistas que foram
consultados para a validação da descrição teórica sobre a identidade dos professores
contemporâneos no contexto da sociedade em rede. As narrativas foram transcritas por
profissional especializado nessa atividade, porém, os textos gerados foram inteiramente
revisados pela autora dessa pesquisa e resultaram em, aproximadamente, 260 páginas de
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texto digitados com espaço simples.
No roteiro de entrevista com os professores (Apêndice A), abordei tópicos
relacionados às suas histórias de vida, as mais relevantes, no aspecto pessoal e profissional,
relacionando a trajetória da educação formal com o início da atividade de trabalho na
docência. Busquei elementos de sua identidade internalizada (narrada por si próprio) e
atribuída (vista pelo outro), por semelhança e por diferença, pedindo que citassem
referências de pessoas (reais ou de ficção) que admiram e outras com quem não se
identificam. Com relação ao consumo, busquei dados para compreender os significados
simbólicos das suas escolhas cotidianas no dia a dia e nas projeções de longo prazo. E,
finalmente, perguntei como ele (ou ela) se veem no contexto do ecossistema comunicacional
considerando a inserção das tecnologias de comunicação digital na interação com os alunos.
Já no roteiro de entrevista com os gestores (Apêndice B), o objetivo foi investigar a
diferença da formação identitária dos professores do Ensino Superior na instituição pública e
na instituição privada, considerando os períodos antes e após o impacto da cultura digital.
Conforme alertado pelo pesquisador Marcelo de Rezende Pinto (PINTO, 2009),
considero importante mencionar que, ao terminar as entrevistas com os professores (1 a fase), a
minha sensação era de ter em mãos dados ricos em informação, mas fragmentados e confusos,
constituindo parte de um grande “quebra-cabeças”. A análise de dados com base na
metodologia da Grounded Theory me permitiu organizar e sistematizar as peças desse quebracabeça. As inferências relacionadas à formação identitária dos docentes à luz da interface
Comunicação e Consumo começaram a surgir após rever e considerar a aplicação da
metodologia em teses e dissertações de pesquisadores brasileiros e a utilizar um software para
iniciar a codificação aberta, separando nos relatos o que era situação/circunstância de
ações/interações e de consequências/resultados, conforme será discutido na próxima seção.

2.13 OUTRAS AMOSTRAS TEÓRICAS QUE AUXILIARAM A INVESTIGAÇÃO
A 3ª amostra teórica desta investigação compreende a observação de um congresso
de pesquisa do ensino. Com o objetivo de conhecer os usos dos meios de comunicação pelos
professores do Ensino Superior, compareci ao 6º Congresso de Pesquisa do Ensino realizado
na cidade de São Paulo, entre 17 e 19 de agosto de 2017, com o tema “Educação e
tecnologia: revisitando a sala de aula”.
Na abertura do congresso, o Prof. Dr. António Nóvoa proferiu uma palestra com o
tema “O professor no futuro presente”. O palestrante mencionou que no contexto brasileiro
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atual há uma política de desvalorização do professorado, seja através do recrutamento de
pessoas sem formação (“notório saber”), seja através das chamadas “medidas de valor
agregado”, relacionadas à administração das instituições de ensino com foco nos resultados
financeiros. No que se refere aos projetos pedagógicos, disse que estão em curso dois
processos: um deles é o regresso a práticas de educação doméstica, com a contratação pelas
famílias ou comunidade de “seus” educadores ou tutores e, o outro, são os desenvolvimentos
tecnológicos os quais alimentam a “ilusão” de que os professores seriam dispensáveis,
podendo ser substituídos por dispositivos digitais.
Nóvoa abordou a identidade dos professores ao mencionar que, quando se fala da
profissão, é quase sempre pela negativa (ou então numa retórica idealista que, muitas vezes,
apenas contribui para responsabilizar ainda mais os professores pelas falhas da escola). Há um
ambiente depressivo na maneira como as pessoas falam dos docentes e na maneira como “nós
[docentes] falamos de nós” (NÓVOA, 2017). Na era digital, o professor deixa de ser apenas
“transmissivo” e passa para uma diversidade de formas de acesso e de relação com o
conhecimento. Um dos pontos que ressalto da fala de Nóvoa, com relação à identidade do
docente contemporâneo, é relacionado ao conhecimento profissional do docente: “soma de
conhecimento científico e cultural com conhecimento pedagógico e didático.”
O professor passa da profissão individual para a coletiva. Hoje, os professores são os
únicos que continuam a atuar de modo individual na categoria de “learning based on
knowledge”. As outras profissões passaram do individual para o coletivo (médicos,
engenheiros, advogados), mas os professores ainda trabalham sós. Num novo modelo, esperase a transição do papel de “transmissor” para “organizador” e a migração do conhecimento
enciclopédico de fonte única para a compartilhada por meios digitais. Não no sentido
tecnológico, porque os alunos não utilizam as mesmas zonas do cérebro, nem acessam as
memórias da mesma maneira. Atualmente, a aprendizagem não é do linear para o mais
complexo, nem do concreto para o abstrato. Pode ser que os professores tenham que ensinar
na “marcha a ré” porque, às vezes, a nova geração aprende primeiro as coisas complexas para
depois aprender as mais simples (NÓVOA, 2017).
Já a 4ª amostra teórica compreendeu em uma pesquisa on-line com 12 professores.
Em agosto de 2017, retornei aos professores entrevistados, desta vez por meio de questionário
estruturado a ser respondido on-line (formulário Google), buscando informações mais
detalhadas a respeito das práticas de consumo e do uso de aplicativos e softwares no
exercício da docência, além de identificar as suas crenças em relação à comunicação por meio
digital. Boa parte das indagações que apresentei aos respondentes foi baseada no questionário
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aplicado junto a jovens de 13 a 24 anos e que fizeram parte da obra “Juventude conectada”
(2014) da Fundação Telefônica. Outras perguntas do questionário foram formuladas com base
em estatísticas apresentadas por Victor Caputo sobre “Os 10 apps mais baixados no Brasil em
2015” (CAPUTO, 2016) e “Os 40 melhores apps para smartphone de 2015” (CAPUTO,
2015), publicadas na revista Exame Tecnologia. O questionário encontra-se no Apêndice C.
A pesquisa foi conduzida com a exploração de recursos típicos do método survey.
Assim sendo, entre os meses de julho e agosto de 2017, o instrumento de coleta foi elaborado,
testado com TRÊS respondentes e aperfeiçoado, para entre os meses de agosto a setembro de
2017 ser aplicado, utilizando-se do sistema Google Formulários on-line, disponível em
https://docs.google.com/forms/u/0/.
O questionário incluiu 91 questões, distribuídas em quatro blocos de perguntas. O
primeiro deles permitiu o desenho do perfil dos respondentes; o segundo e o terceiro ajudaram
na identificação do consumo de informação pelos meios digitais, tanto por meio de
computadores quanto pelo uso de smartphones; o quarto colaborou para se identificar o uso
que os docentes fazem da internet em sua atividade de trabalho; e o quinto permitiu se
conhecer as suas crenças e opiniões a respeito dos sentidos produzidos na comunicação por
meios digitais. O instrumento de coleta envolveu dois tipos de questões: aquelas que
solicitavam informação foram elaboradas em forma de múltipla escolha e, dentro do possível,
a sua formulação respeitou a estrutura semi-aberta, na tentativa de inibir processos de
indução, levando em conta o reduzido número de alternativas de respostas. E aquelas que
envolviam avaliação fizeram uso de uma escala que variou de zero a dez ou de um a dez,
conforme o grau de concordância. O acesso ao instrumento de coleta ocorreu por e-mail,
enviado para os mesmos professores entrevistados na primeira fase desse estudo.

2.14 ANÁLISE DOS DADOS: A CODIFICAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA TEORIA
FUNDAMENTADA EM DADOS
Após inserir as transcrições no software Atlas TI versão 8.1, comecei então a
microanálise. A primeira análise feita foi a codificação aberta das entrevistas, selecionando
unidades hermenêuticas (trechos das entrevistas ou incidentes, que são a expressão verbal
completa de uma atitude, ou dos atos totais, individuais ou coletivos, conforme Laperrière
(2010, p. 356, a partir de Becker e Geer, 1960). Os códigos criados receberam denominações
em conformidade com as expressões mencionadas pelos entrevistados ou atribuí um código in
vivo, reproduzindo a palavra exata verbalizada pelos informantes.
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As narrativas dos docentes a respeito de si próprios foram o ponto de partida para
conhecer as suas identidades e, na prática, ao gravar e transcrever, busquei ser fiel às palavras,
hesitações, manifestações não verbais e reflexões dos participantes para coletar as nuances, ou
detalhes, aos quais podem ser atribuídos significados ou serem ressignificados. Ademais, após
cada transcrição foi possível observar o meu modo de conduzir as entrevistas e de gerenciar a
relação.
Conforme já mencionado nos procedimentos metodológicos, a codificação é o
processo analítico por meio do qual os conceitos são identificados e suas propriedades e
dimensões são descobertas nos dados (STRAUSS e CORBIN, 2008).
O processo pode ser dividido em três etapas: codificação aberta, codificação axial e
codificação seletiva.
CODIFICAÇÃO ABERTA
A codificação aberta foi feita, inicialmente, analisando as transcrições dos 12
professores separadas dos cinco gestores, porém, seguindo os principais tópicos do roteiro de
entrevista.
Para descrever o perfil dos entrevistados, analisei separadamente a composição
familiar/educação formal/histórico e influências na carreira dos Professores e dos Gestores.
Nesse ponto, busquei analisar o capital cultural, social e tecnológico dos entrevistados. Não
dei ênfase ao capital econômico dos docentes e nem dos gestores porque esse aspecto não
considerei relevante e não fez parte do filtro quando os convidei para colaborar com esse
estudo. Ressalto que, para avaliar o capital tecnológico, recebi sugestões relevantes do Prof.
Joseph Straubhaar em entrevista realizada em junho de 2017.
Na etapa da codificação aberta, abordei a utilização de meios de comunicação
digitais e não digitais no cotidiano e na atividade profissional e sobre o consumo de bens
materiais e de informação na atividade de trabalho e no lazer. Nessa etapa, surgiram as
categorias "Alunos" e "Instituição de Ensino", que codifiquei separadamente: "opiniões sobre
os alunos na visão dos professores" e "opiniões sobre os alunos na visão dos gestores", bem
como, da mesma forma, "opiniões sobre instituições de ensino na visão do professores" e
"opiniões sobre instituições de ensino na visão dos gestores".
Com relação à identidade dos docentes, codifiquei, também separadamente, como os
professores se viam no passado, no presente e as perspectivas futuras. Da mesma maneira,
codifiquei separadamente como os gestores viam os professores no passado, no presente e as
perspectivas futuras no contexto da comunicação por meios digitais e uso de dispositivos
eletrônicos para a comunicação na atividade de trabalho.
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CODIFICAÇÃO AXIAL E SELETIVA
As codificações dessa etapa envolveram a quebra das falas, análise, comparação,
conceituação e categorização dos dados.
Na etapa da codificação axial, comparei as opiniões dos professores e dos gestores
em relação aos mesmos tópicos.
Na etapa da codificação seletiva, a ênfase foi a criação das categorias e
subcategorias (conceitos mais abstratos) com base nas propriedades e das dimensões
(conceitos concretos extraídos das falas dos entrevistados). Saliento que, para essas
interpretações, foi essencial a discussão com pares (doutorandos e gestor) e com a minha
orientadora, Profa. Dra. Marcia Perencin Tondato.
Os 350 códigos criados na etapa da microanálise foram, então, alocados em cinco
categorias: (1) processo comunicacional; (2) consumo de informação; (3) professores do
Ensino Superior; (4) alunos; (5) instituições de ensino superior.
Como já exposto acima, segundo Strauss e Corbin (2008, p.119), “basicamente,
subcategorias especificam melhor uma categoria ao denotar informações do tipo quando,
onde, por que e como um fenômeno tende a ocorrer. Subcategorias, assim como categorias,
também têm propriedades e dimensões”. A análise das categorias descritas a seguir foi
trabalhada de forma indutiva e dedutiva. A forma indutiva diz respeito ao trabalho de derivar
conceitos e suas propriedades e dimensões dos dados primários. A forma dedutiva está
relacionada ao esforço de construir proposições sobre as relações entre os conceitos utilizando
os dados que foram tratados pelo pesquisador a partir dos dados primários (PINTO e
SANTOS, 2012).
Durante o processo de desenvolvimento, as categorias precisaram ser melhor
especificadas, portanto, foram criadas as subcategorias, que indicarei, resumidamente, a
seguir, mas que serão detalhadas no Capítulo 5:
1) Categoria “Trajetória”: subcategorias família, educação formal e percurso da
docência. Esses dados foram utilizados para descrever a história de vida e os
traços identitários de cada entrevistado;
2) Categoria “Processo comunicacional”: subcategorias “articulado” e “não
articulado”. As subcategorias referem-se à habilidade de produzir sentidos na
interação pessoal gerando, transmitindo e recebendo dados por meio oral,
impresso e digital no cotidiano e no âmbito da atividade como docente ou no seu
desenvolvimento profissional;
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3)

Categoria

“Consumo

de

informação”:

subcategoria

de

“consumo

de

materialidades ou de experiências (off-line)” e “subcategoria de consumo de
dispositivos eletrônicos para comunicação/dados digitais (on-line)”;
4) Categoria “Professores do Ensino Superior”: desmembrada nas subcategorias “sou
professor” e “estou professor” no sentido de se reconhecer socialmente como
professor mesmo que tenha outra atividade remunerada ou o oposto, apresenta-se
prioritariamente como membro de outras classes profissionais ou empresariais;
5) Categoria “Alunos”: as subcategorias “compromissados” e “não compromissados”
diferenciam os que se dedicam aos estudos e valorizam a aquisição do
conhecimento dos que estão apenas em busca de um certificado;
6) Categoria “Instituições de ensino superior”: as subcategorias escolas “de ponta” e
escolas “de massa” separam as instituições de ensino que buscam a excelência no
processo ensino/aprendizagem das demais.
A seguir apresento a Tabela 01 na qual aponto o número de códigos que atribuí para
cada categoria e suas subcategorias na etapa de codificação aberta:

Tabela 01: Quantidade de códigos atribuídos
# Códigos
Visão dos
professores
entrevistados

# Códigos
Visão dos
gestores
entrevistados

Total

Família / Educação
formal / Docência

16

28

44

Articulado

4

13

17

Não articulado

9

6

15

Materialidades /
Experiências ao vivo
(off-line)

6

2

8

Dispositivos
eletrônicos para
comunicação / dados
digitais (on-line)

4

1

5

“Sou professor”

42

51

93

“Estou professor”

29

37

66

Categoria

Sub-categoria

Trajetória
Processo
comunicacional

Consumo de
informação /
conteúdo

Professores
universitários

88

Aluno

Instituições do
Ensino Superior

Compromissado

5

9

14

Descompromissado

11

8

19

Escola “de ponta”

7

25

32

Escola “de massa”

10

27

37

138

212

350

Fonte: Elaborado pela Autora com base nas entrevistas, 2017.

Observando a Tabela 01, a densidade é atestada quando existem poucas categorias e
um maior número de códigos. Ao todo, foram gerados, nesta teoria, 350 códigos, que geraram
seis categorias. A categoria mais densa, "professor universitário", apresentou 159
códigos relacionados ao objeto desse estudo, a constituição identitária. É importante destacar
que a teoria será uma explicação que busca responder grande parte da pergunta “O que está
acontecendo aqui?”, mas não vai se ajustar em todos os aspectos de todos os casos, pois “a
teoria é uma redução dos dados, mas em um sentido mais amplo, os participantes devem ser
capazes de reconhecer a si mesmos na história que está sendo contada” (STRAUSS e
CORBIN, 2008, p.157-158).
De acordo com Miles et al (2014, p. 72) e Spradley (1979, p.11), os códigos são
rótulos que atribuem significado simbólico à informação descritiva ou inferencial compilada
durante um estudo. Os códigos costumam ser anexados a “trechos” de dados de tamanho
variável e podem assumir a forma de um rótulo direto, descritivo ou mais evocativo e
complexo (por exemplo, uma metáfora). Na maioria das vezes, os autores indicam a definição
de um código como uma palavra ou uma fase curta, que simbolicamente atribui um atributo
resumido, saliente, de captura de essência e/ou evocativo para uma parte dos dados baseados
em linguagem ou visualidades. Em outras palavras, a codificação é a análise. Embora alguns
pesquisadores acreditem que a codificação é meramente técnica, isto é, apenas um trabalho
preparatório para o pensamento de nível superior sobre o estudo, os autores acreditam que a
codificação é reflexão e, portanto, análise profunda para a interpretação do significado dos
dados.
Para analisar os sujeitos em comunicação pelas suas próprias narrativas, também me
referenciei nas recomendações da pesquisadora Vera Veiga França, que entende que o ato de
analisar é, simultaneamente, “achar nos textos as marcas que os interpelam, e no
posicionamento e falas desses sujeitos a maneira como eles respondem, atuam, produzem”
(FRANÇA, 2006, p. 19). A análise comunicativa busca a atualização de possibilidades, a
realização de experiências vivas que marcam a adequação dos sujeitos às estruturas nas quais
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esses sujeitos estão inseridos (Idem).
Segundo Strauss e Corbin (2008, p.274), para desenvolver uma teoria substantiva é
necessário a interação entre dados e pesquisador, ou seja, os dados em si e a interpretação de
significado atribuído pelo pesquisador. Os códigos são usados, principalmente, para recuperar
e categorizar partes de dados semelhantes, de modo que o pesquisador possa rapidamente
encontrar, retirar e agrupar os segmentos relacionados a um determinado objeto de estudo. As
categorias, subcategorias, propriedades e dimensões com trechos das falas e com uma análise
mais aprofundada serão apresentadas no Capítulo 5.

2.15 VALIDAÇÃO DA TEORIA SUBSTANTIVA
Bandeira-de-Mello e Cunha (2006) e Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2002)
apresentam critérios para validar as boas práticas de pesquisa e sugerem que seja verificado,
por meio de:
a) Triangulação - uso de múltiplas fontes de dados na busca por divergências que
possam revelar novas facetas sobre o fenômeno;
b) Ataque à teoria - verificação sistemática das proposições geradas, na busca de
casos afirmativos e negativos;
c) Checagem com os sujeitos - a cada rodada de coleta e análise, os dados devem ser
checados com os informantes;
d) Longo tempo no campo - durante o período de investigação pode-se observar o
comportamento dos informantes no seu contexto e identificar padrões de
ação/interação;
e) Amostragem em diferentes contextos - diferentes contextos incluem maior
variação nas condições estruturais e nos padrões de interação social;
f) Auditorias - os processos de pesquisa e de análise devem ser registrados para
permitir que auditores possam resgatar o processo de interpretação do
pesquisador.
Ao final do Capítulo 5, apresento como elaborei e desenvolvi os critérios de
validação de forma que fique claro para o leitor cada etapa percorrida e as fontes de dados
consultadas.
Após findar a descrição dos procedimentos metodológicos e a estratégia de
investigação que combinou o paradigma interacionista com a abordagem qualitativa e o

90

processo para geração de uma Teoria Fundamentada em Dados, cabe, nos próximos capítulos,
apresentar a contextualização teórica clássica que utilizei como ponto de partida e delimitação
do objeto de estudo. No capítulo 3, abordarei os conceitos de autores que se dedicam a estudar
os fenômenos sociais para compreender a constituição das identidades do sujeito
contemporâneo.
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3. IDENTIDADE
“Em um certo sentido, somos posicionados – e
também posicionamos a nós mesmos – de acordo
com os “campos sociais” nos quais estamos
atuando. Existe, em suma, na vida moderna, uma
diversidade de posições que nos estão disponíveis
– posições que podemos ocupar ou não. Parece
difícil separar algumas dessas identidades e
estabelecer fronteiras entre elas” (WOODWARD,
2014, p.31).
Abro este capítulo destacando uma reflexão de Woodward (2014) para pontuar que,
no século 21, vivemos em sociedades complexas, de futuro incerto e muito distante da
previsibilidade idealizada pelos modelos apoiados em racionalidade e estruturas engessadas
das identidades sociais reinantes até poucas décadas atrás. A autora argumenta que como
indivíduos podemos passar por experiências de fragmentação em várias esferas da vida, entre
elas, as provocadas por mudanças nas práticas de trabalho e na produção e consumo de bens e
serviços (p. 32). Portanto, para estudar a identidade do docente universitário na sociedade
contemporânea, busco estratégias científicas para compreender como os aspectos sóciocomunicativos e as práticas de consumo da atualidade se refletem nas relações identitárias que
se estabelecem nessa complexidade.
Para refletir sobre esse processo, que entendo como complexo, trago Edgar Morin
para o diálogo que, ao elencar esses polos, defende a natureza complexa das identidades
(MORIN, 2011a) e, assim, para analisá-las, é exigido um olhar analítico transdisciplinar. Ao
abordar o tema da complexidade, Morin (2011a) aponta que se deve buscar a complexidade lá
onde ela “aparece em geral ausente, como, por exemplo a vida cotidiana” (MORIN, 2011a, p.
57). O sociólogo e filósofo francês lembra que o Romance, notadamente as obras de Balzac e
Dickens na virada do século 19 para o 20, mostra que a vida cotidiana é, de fato, “uma vida
em que cada um joga vários papéis sociais, conforme esteja em sua casa, no seu trabalho, com
amigos ou desconhecidos” (Idem). No que concerne a esta investigação, como descrevi no
capítulo 2, busquei, nos relatos do cotidiano, os elementos para interpretar a identidade dos
docentes e construir uma teoria substantiva baseada na interface da relação comunicação e
consumo.
A identidade é uma construção estritamente social. Os sujeitos não se definem ou são
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definidos por sua natureza, ou pela forma que nascem, mas pela forma como vivem em
sociedade. Podemos compreender essa ideia à luz do pensamento de Pinsky (2017, on-line),
quando reflete sobre a justaposição ‘natureza/sociedade’, enfatizando que o social é definidor
de nossos comportamentos, nossa forma de viver e nos relacionar com outros sujeitos: “a
rigor, deveríamos utilizar a expressão ‘é social’ em vez de ‘é natural’: a maior parte dos
nossos comportamentos decorrem de nossa vivência, de nossa relação com outros membros
da sociedade em que vivemos, não são atitudes determinadas pela natureza” (Idem).
São vários os vetores que configuram a identidade. Um deles, essencial para esta
investigação, é o consumo. Na atualidade, a identidade no âmbito da cultura do consumo tanto
pode significar liberdade quanto escravidão aos próprios desejos e submissão às opiniões
alheias, em um contexto de competição com vistas à distinção. Slater (2002) afirma que a
sociedade contemporânea passou a dominar o indivíduo tanto por meio dos objetos e
interesses, que se tornaram essenciais para satisfazer necessidades, mas também “para o
indivíduo ser e encontrar uma identidade” (SLATER, 2002, p. 86). Nesse aspecto, veremos,
no capítulo 5, como os docentes consomem dispositivos tecnológicos para se atualizarem e se
colocarem em condição de igualdade em relação aos seus alunos que, às vezes, têm acesso a
novas informações antes do professor, conforme relatou o professor de TI:
“o professor tem que estar cada vez mais atualizado porque se ele bobear um
pouquinho, deixar um pouquinho de estudar, ele fica para trás em relação aos
alunos”.
Em minha interpretação, o professor, de alguma forma, se sente preso pela
necessidade de consumir informações constantemente para não ser visto pelas opiniões
alheias, no caso, os seus alunos, como um “docente ultrapassado”.
O que observo, mais especificamente com relação ao consumo de informação na
atualidade, é que a posse de maquinários para a comunicação pela internet tem, sim, um
caráter de consumo conspícuo (por exemplo, para os fãs de uma marca, é imperioso possuir o
modelo mais recentemente colocado no mercado), mas não é isso que, hoje, prioritariamente,
mobiliza os docentes pesquisados. Percebi, nesta investigação, que os entrevistados de três
áreas do saber fazem diferentes usos das funcionalidades dos dispositivos digitais e se
preocupam mais com o conteúdo do que com a posse de um item específico. O historiador
Frank Trentmann (2017) disse que não é sem razão o uso do adjetivo ‘material’ junto da
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palavra ‘cultura’ na expressão ‘cultura material’ 18. E explicou que, na década de 1980 e nos
anos 90, quando proliferaram os estudos sobre o consumo, os historiadores se inspiraram nos
antropologistas que analisavam os significados culturais dos bens e como estes são
constitutivos das identidades e das representações. No entanto, para ele, ficou claro, nos
últimos anos (e após estudar a história do consumo dos últimos cinco séculos), que as coisas
não são apenas portadoras de significados ou valor simbólico, no âmbito da comunicação,
porque os bens materiais possuem formas e têm uma função, nós fazemos coisas com eles
(TRENTMANN, 2017, p. 17). Esse é um ponto importante neste estudo, que tem como foco o
consumo que os docentes universitários fazem do que está “dentro” das máquinas, dos
impressos ou do que é apreendido em uma experiência, algo intangível, mas que proporciona
conhecimento, enfim, estou falando do consumo de informação.
Tendo isto como princípio, o objetivo é compreender a constituição do professor
universitário, para o que inicio trazendo autores e conceitos que ajudem a refletir sobre a
identidade no contexto da ambiência comunicativa da contemporaneidade e com foco na
atividade de trabalho destes docentes.

3.1 IDENTIDADE NA ERA CONTEMPORÂNEA
A contemporaneidade – cunhada de modernidade tardia (JAMESON, 1997), pósmodernidade (HALL, 2006), modernidade líquida (BAUMAN, 2001), entre tantos outros
termos –, na qual os avanços tecnológicos condicionam vários âmbitos da vida, inclusive o
modo como nós, sujeitos, pensamos nela, nas esferas pública e privada, afeta diretamente a
forma como nossas identidades são constituídas. A esta investigação é pertinente se ater,
evidentemente, à identidade do sujeito “pós-moderno”, que se forma a partir do momento em
que as identidades pessoais são abaladas pela perda do “sentido de si”, por conta das
transformações sociais, culturais e econômicas que a dinâmica dos acontecimentos das
últimas décadas dos séculos 18, 19 e 20 promoveram no mundo.

Tradução livre e resumida de: “it has not always been obvious to academics, and particularly not to
historians. In the 1980s an '90s, when studies of consumption took off, historians took their inspiration from
antropologists. Their main questions were about the cultural meanings of goods and about identities and
representation. This book could not have been written without the rich research emerging from this tradition.
But, as has become clear, once more, in recent years, things are not only bearers of meanings or symbols in a
universe of communication. They also have material forms and functions. They can be hard or soft, flexible or
stubborn, loud or quiet, manual or fully automatic, and much else. They are not just looked at but are handled
and require care. Above all, we do things with them. There are good reasons for the adjective in 'material
culture'. Only by appreciating that goods matter, so to speak, can we hope to see how and why our lives have
become so dependent of them.
18
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Tondato (2011) ressalta que as identidades são delineadas a partir da interação com
o outro e com o ambiente “a cada mediação vivida, sem que isso resulte em uma patologia, na
medida em que o continente (ser físico e psicológico) permanece o mesmo” (TONDATO,
2011, p. 157). A autora, com base no pensamento de Hall e Woodward, aponta para a
determinação da identidade a partir da diferença. Necessariamente, falar em identidade,
implica falar em diferença. As identidades
emergem no interior do jogo de modalidades específicas de poder e são,
assim, mais o produto da marcação da diferença e da exclusão do que signo
de uma unidade idêntica” (Hall, 2009, p.109). Woodward (2009, p. 14) diz
que “a marcação simbólica é o meio pelo qual damos sentido às práticas e
relações sociais, por exemplo, marcando quem é incluído ou excluído em um
determinado grupo, em uma determinada identidade (TONDATO, 2015, p.
38-39).

Ao mencionar a constituição de identidades a partir da diferença, na
contemporaneidade, é relevante verificar como Stuart Hall (2006) abordou a questão da
identidade ao longo do tempo. O autor estabeleceu acepções que ajudam a compreender como
a identidade se transformou no decorrer da história: do sujeito do Iluminismo, para o sujeito
Sociológico e depois para a identidade do sujeito “pós-moderno”.
O jornalista Carlos Rydlewski (2018, on-line) sumariza as principais transformações
como tendo sido: a primeira, a Revolução Industrial (1820-1870), que mecanizou a produção
com o uso do vapor e deu início à migração da população do campo para as cidades onde se
instalaram as fábricas. A segunda (1870-1980), a utilização da energia elétrica para a
produção em massa, que reformulou a vida em sociedade. E a terceira (1980-2010), quando
vieram os computadores e a internet, originando novos paradigmas (ainda em estudo) no
âmbito social e econômico. Nesse cenário, sem referencial e deslocado, o sujeito “pósmoderno”, como pontua Hall (2006), tem seu caráter e suas práticas em constante mutação
para se adaptar às mudanças, tanto na convivência em sociedade, como na interação com as
máquinas. Ressalto que considero esse aspecto no estudo do docente universitário brasileiro.
Desprovido de identidade fixa, de essência e permanência, o sujeito “pós-moderno” é
representado ou abordado a partir dos contextos socioculturais nos quais está envolvido,
assumindo identidades distintas em momentos distintos. Essa possibilidade é utilizada pelo
professor de Animação Digital como uma forma de representação de si mesmo para interagir
e se comunicar com os alunos. E, ainda, como ouvi de um entrevistado que ministra aulas
para executivos de grandes empresas, as suas escolhas de consumo não se prendem ao
restaurante da moda frequentado por celebridades e, sim, por uma preferência pessoal quanto
à culinária, podendo ser um lugar simples no bairro em que reside.
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Diferentemente do sujeito “pós-moderno”, há, no passado, o sujeito do Iluminismo,
centrado e racional, e o sujeito sociológico, definido por Hall como o constituído na interação
entre o “eu” e “outras pessoas importantes para ele” em uma sociedade do período moderno.
Esse sujeito permanecia, assim, essencialmente o mesmo ao longo da sua existência, uma vez
que, no contexto das sociedades tradicionais, descritas por Anthony Giddens (2002), havia
uma veneração ao passado no qual os símbolos eram valorizados porque perpetuavam a
experiência das gerações e a tradição era um meio de lidar com o tempo e o espaço.
No período seguinte, mais especificamente o da primeira metade do século 20,
Giddens (2002) explica que se iniciou a convivência com a mudança rápida que organizava
(ou “desorganiza”) as práticas sociais na medida em que diferentes áreas do globo passaram a
se encontrar em interconexão continuamente.
Nesse contexto, Hall (2006) denominou os sujeitos como “sociológicos”, que
gradativamente ficavam mais complexos, quando os núcleos interiores dos sujeitos não eram
mais autônomos e autossuficientes. Nesses sujeitos, o meio em que eles viviam e,
principalmente, as pessoas com as quais conviviam, formavam os seus núcleos, portanto, as
identidades dos sujeitos sociológicos se formariam na interação entre o “eu” e a sociedade na
qual estavam inseridos. Essa mediação de valores, símbolos e sentidos foi estudada, ainda no
final do século 19, pelos interacionistas simbólicos George Herbert Mead e Charles Horton
Cooley para explicar a concepção sociológica da identidade formada “na interação do “eu” e a
sociedade” (HALL, 2006, p.11). O núcleo desse sujeito seria o “eu real”, mas esse núcleo não
seria imutável. Seria um núcleo sujeito a transformações pelas culturas exteriores e por outras
identidades.
Vale lembrar que utilizo o paradigma interacionista para interpretar as narrativas
dos sujeitos pesquisados nesta tese. Para abordar a mutação do sujeito, recorri à socióloga
Maria Teresa Frota Haguette, que explica o conceito do interacionismo simbólico concebido
por Mead: toda atividade grupal se baseia no comportamento cooperativo e a associação
humana surge quando cada ator individual percebe a intenção dos atos dos outros; constrói a
sua própria resposta baseado naquela intenção do outro, isto é, há uma decodificação do gesto
para gerar uma resposta ao “futuro e intencional comportamento dos outros, não somente às
suas ações presentes” (HAGUETTE, 2013, p.27). Haguette indica que as intenções são
transmitidas pelos gestos que se tornam simbólicos, isto é, “passíveis de serem interpretados
por sentidos compartilhados sob a forma de compreensões e expectativas comuns” (Idem).
Contudo, ressalta que a ação comum ocorre em relação a um lugar e a uma situação
específica, portanto, para interpretar uma ação construída, seja por um indivíduo ou por um
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grupo, é necessário interpretar a situação na qual estão inseridos.
No capítulo 5 deste estudo, tomando por princípio os relatos dos docentes
entrevistados, no âmbito do desenvolvimento de uma teoria substantiva como proposto no
capítulo 2, discorro sobre como a situação e grupo no qual o professor está inserido se reflete
em sua identidade. A constituição identitária dos docentes, relacionada à sua atividade de
trabalho, é mutante e flexível, e, de certa forma, instável porque é influenciada por condições
externas interventoras, mais especificamente, depende da imagem da instituição de ensino a
qual está vinculado como também do comportamento dos alunos em relação ao
comprometimento no processo ensino/aprendizagem. Adentrando já a interpretação, o
professor se sente valorizado socialmente quando está vinculado a uma instituição de
prestígio e interage com alunos interessados em adquirir conhecimento.
Retomando o pensamento de Giddens (2002) sobre as mudanças rápidas que
“desorganizam” as práticas sociais, na sociedade moderna, assumimos que esse processo pode
ser uma das causas do que o senso comum nomeia como “crise de identidade” ao se referir ao
sujeito da atualidade, que está imerso em mudanças a todo o momento. Lembrando que a
“identidade somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe
como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza” (HALL,
2006, p. 9), podemos depreender que essa nova ordem comunicativa em que hoje se vive, que
compõe toda ambiência comunicativa, muito contribui para que se perceba um sujeito
fragmentado e em busca de novas identidades.
Além da fragmentação, Hall também fala em “deslocamento” para o que recorre ao
pensamento de Ernest Laclau (1990), que usa esse conceito para descrever as características
das sociedades modernas que não têm um centro único articulado por uma única “lei” e sim
vários centros de poder que provocam constantes “descentramentos”. Conforme citado por
Hall (2006), Laclau argumentou que o deslocamento das identidades, que poderia provocar
conflitos e até desintegração, não é em si negativo, pois abre espaço para a desarticulação das
identidades rígidas do passado.
Já para Featherstone (1995), o que é relevante na situação contemporânea é a
capacidade de deslocar a moldura, de mover-se entre vários focos, de lidar com um leque de
material simbólico pelo qual várias identidades podem ser reformadas em situações
diferentes.
No estudo realizado, encontrei essa situação do ponto de vista da relação atividadeestilo de vestimenta em um dos pesquisados, o professor de Animação Digital. A sua forma
de se apresentar, com cabelos longos presos no estilo “rabo de cavalo”, barba comprida,

97
vestido com camiseta de banda de rock, jeans e tênis, não corresponde ao “padrão” da maioria
dos professores universitários, com título de mestre, e que leciona em uma escola tradicional.
No entanto, ele me explicou que a sua forma de se vestir e se mostrar gera uma convivência
afável junto aos alunos, que respeitam o seu conhecimento, acatam as suas exigências, ao
mesmo tempo em que é respeitado pela gestora que o convidou para ser coordenador dos
cursos ligados à sua área. Ele utiliza drones (ou VANTs, Veículos Aéreos Não Tripulados)
para fazer imagens aéreas, portanto, a sua forma de se vestir não é compatível com o padrão
“calça social, camisa, sapato” dos ambientes internos de uma escola e dessa forma, o
professor assumiu uma outra identidade para o vestuário, mais próxima dos seus alunos, com
mais liberdade e menos tradição.
Apesar do aspecto positivo das identidades “múltiplas”, Bauman (2001) aponta que,
no limite, as identidades são fragmentadas e etéreas, e talvez os sujeitos portem identidades
como um manto leve pronto a ser despido a qualquer momento, o que ele chama de
comunidade guarda-chuva. “As comunidades guarda-chuva são reunidas enquanto dura o
espetáculo e prontamente desfeitas quando os espectadores apanham os seus casacos nos
cabides” (BAUMAN, 2001, p. 37). Para ilustrar esse ponto e conforme já mencionei, as
identidades dos sujeitos que estudo nesta tese reflete o valor atribuído pela sociedade à
instituição de ensino superior que o professor está vinculado. Um dos entrevistados ministra
aulas simultaneamente em uma faculdade considerada muito boa (“de ponta”) e em outra (“de
massa”), que acolhe alunos que têm lacunas de conhecimento na educação formal dos ciclos
anteriores e que pagam mensalidades mais baratas. Esse professor declarou que tem formas de
agir completamente diferentes quando está em uma instituição e quando está na outra,
inclusive porque o gestor da escola “de massa” recomenda que ele não seja tão exigente na
forma de administrar o curso. Eu percebi que o professor se sentia angustiado e, ao mesmo
tempo, preocupado com os alunos que têm muita dificuldade para acompanhar as suas aulas
porque, ao ser estimulado a ser um professor muito exigente em um lugar e menos exigente
em outro, sente-se dividido e desconfortável como profissional. Penso que há aí uma relação
com o pensamento de Laclau, supracitado.
Assim, exposto pelas diversas referências acima sobre os sujeitos pós-modernos
“descentrados”/“fragmentados”/“etéreos”, o conceito de identidade pode ser apreendido de
forma direta, mas também de vários ângulos. No primeiro enfoque, além dos autores já
citados, outros estudiosos como Castells (2008), Giddens (2002); García Canclini (2008) e
Martín-Barbero (2000), como também Vandamme (2014) que citei no capítulo 1, relacionam
a identidade pelas semelhanças ou igualdade, como também pelas diferenças entre grupos
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sociais, portanto, para descrever uma identidade é necessário observar um indivíduo em
relação ao outro. Baseada nesses referenciais teóricos, iniciei a investigação sobre a
identidade dos docentes, em primeiro lugar, dando-lhes voz. Ouvi suas próprias narrativas de
autoidentidade (como se veem) e como acreditam que são vistos por pares e alunos. Vale
lembrar que, nessa fase inicial, incluí a possibilidade de comparar os docentes de diferentes
áreas do saber. Na sequência, busquei os gestores (o outro) de instituições de ensino para falar
sobre docentes universitários. Em todas as entrevistas, estudei especificamente a constituição
das identidades relacionada à ambiência comunicacional que, por consequência, inclui todas
as formas de comunicação (BAITELLO JUNIOR, 2005a): primária (presencial, corpo a
corpo), secundária (representada por objetos que, como signos, são referentes de significados)
e a terciária (emissor e receptor se comunicam por meio de dispositivos como, por exemplo,
os smartphones).
Entretanto, os autores supracitados também afirmam que os processos de identidade
dizem respeito a outras dimensões comportamentais que abarcam as esferas objetivas e
subjetivas no que tange aos processos cognitivos e afetivos, além de traços do que é recebido
de outras gerações e do novo a ser construído. Com relação a esse aspecto, ao ouvir nas
entrevistas muitas menções às instituições de ensino, busquei conhecer as estruturas
administrativas e as estatísticas sobre o Ensino Superior, que se constituíram as esferas
objetivas do ambiente de trabalho no qual os professores constroem as suas identidades. Da
mesma forma, percebi nas entrevistas que os aspectos subjetivos dos docentes na relação com
os discentes iam muito além da ótica da andragogia, porque expressões como “sinto raiva”,
“fico frustrado”, “tenho orgulho quando vejo o aluno ter sucesso” ou “sinto emoção quando
me agradecem” denotam uma das condições interventoras externas que fazem parte da
constituição identitária dos docentes.
Ainda cabe trazer para o meu estudo sobre a identidade do docente universitário,
tanto pela relevância para o meu objeto quanto pela sua análise sobre a complexidade da
atuação profissional no contexto na contemporaneidade, as ponderações da pesquisadora
Bernadete Angelina Gatti (PUC-SP), que estudou a identidade dos professores universitários
sob a ótica da Psicologia da Educação. Para Gatti (2005), a passagem de uma sociedade
industrial para uma sociedade da informação, de uma sociedade segura para uma sociedade
plural e instável, gerou crises que designam um período de dificuldades, embora também
incorporem aspectos positivos e negativos (p. 604). A autora se importa em debater sobre o
que conservar, “que modismos evitar, quais valores, práticas e identidades são, em princípio,
dignos de respeito e por que, entre tantas questões (GATTI, 2005, p. 595)”. E alerta que, na
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sociedade que ela denomina como "informático-cibernética", os educadores são chamados a
priorizar o domínio de certas habilidades a ela relacionadas e, “os que não possuem as
habilidades para tratar a informação, ou não têm os conhecimentos que a rede valoriza, ficam
totalmente excluídos. Fossos e diferenciações entre grupos humanos estão abertos (GATTI,
2005, p. 603)”.
Para enfrentar essa realidade, Gatti provoca: “o pesquisador precisa colocar-se a
possibilidade de surpreender-se, senão, por que pesquisar?” (p. 606). Porque os ambientes
escolares e similares são atravessados pela mídia, por normas, por crenças e por valores
extrínsecos. Nesta pesquisa, aceitei a hipótese de me surpreender adotando como
procedimento metodológico a proposição de uma teoria fundamentada a respeito da
identidade contemporânea do professor universitário, visto que este caminho ainda é pouco
utilizado nas pesquisas do campo da Comunicação. Eu corri vários riscos de ordem
epistemológica, processual e analítica, mas ao explicar como a identidade do professor do
Ensino Superior se fragmenta e se flexibiliza à luz da ambiência comunicativa refletida em
suas práticas de consumo on-line e off-line, entendo que hoje não se define uma só identidade
para cada sujeito, mas, sim, várias identidades para cada esfera de atividade ou interação
humana.
Entretanto, neste trabalho, delimitei o estudo da identidade apenas aos aspectos
relacionados à atividade de trabalho que conceituarei mais adiante. Antes, abordarei as
referências teóricas sobre a categorização, ponto de partida para a elaboração de uma teoria
substantiva, tema da próxima seção.

3.2 O PROCESSO DE CATEGORIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE UMA TEORIA
SUBSTANTIVA SOBRE IDENTIDADE
Relembrando, para compreender a constituição das identidades dos docentes do ES
na perspectiva da relação comunicação e consumo na contemporaneidade, escolhi ouvir suas
histórias de vida por meio de seus relatos autobiográficos, entendendo com Bourdieu (2006)
que a história oral tende a se aproximar da apresentação oficial de si próprio. Bourdieu
argumenta que é a linguagem simples, exatamente o que diz o senso comum, que descreve a
vida como um caminho que deve “ser percorrido, um trajeto, uma corrida, um cursus, uma
passagem, uma viagem, um percurso orientado, um deslocamento linear, unidirecional, que
tem um começo, etapas e um fim (BOURDIEU, 2006, p. 183)”. E enfatiza que o fim tem um
“duplo sentido, de término e de finalidade, um fim da história (Idem)”.
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Vale lembrar que, para construir uma teoria fundamentada em dados, escolhi a
vertente metodológica de Strauss e Corbin (2008), que indicam iniciar o estudo apoiando-se
em conceitos e explicitando isso para o leitor. A partir de Bourdieu (2006) ancorei-me no
conceito que a história oral de um sujeito revela a sua identidade interna, isto é, como ele se
vê e como ele se diferencia em relação ao outro (como se mostra).
Para Vandamme (2014), as identidades podem ser assim compreendidas como as
nossas expectativas de nos abordar e, especialmente, abordar o outro. As pessoas têm
necessidade de identificação com um grupo, de vínculo com as suas raízes, de integração
universal, de sentido de pertença e autoconceito positivo, de conhecer a si próprio e ser
reconhecido, de atender as necessidades básicas de autoproteção e dignidade e, finalmente, de
dar continuidade entre o passado, presente e futuro. A identificação, enquanto vínculo,
também é uma construção e por conta disso podem-se verificar vários processos pelos quais
ela é concebida (uns mais e outros menos presentes).
A categorização, de acordo com vários autores (WOODWARD, 2014; DOUGLAS e
ISHERWOOD, 2013; SPRADLEY, 1979; MILES et al, 2014), é uma ferramenta que ajuda
no processo cognitivo para a compreensão e a localização de grupos sociais. Muitas
categorias podem aparecer juntas e têm diferentes formas de interação ou de subordinação,
mas também podem apresentar diversos graus de implicações hostis ou discriminatórias. A
questão, porém, é que, embora o mundo seja complexo, as pessoas encontram nas
categorizações uma ajuda para se reconhecerem, se equilibrarem e se relacionarem em
sociedade.
Para tratar essa questão, nos embasamos em Woodward (2014, p. 13-14) que propõe
um quadro teórico para nos dar uma compreensão mais ampla dos processos que estão
envolvidos na categorização da identidade. A autora sugere como podemos analisar as
questões identitárias. Ela raciocina que, para compreender a identidade, é necessário
conceitualizá-la e dividi-la em suas diferentes dimensões.
Woodward (2014) aponta que uma das dimensões se baseia na identidade étnica, na
raça, nas relações de parentesco ou em uma versão da história e do passado que foi construído
e representado como uma verdade imutável (Idem). E também indica que, no interior de um
grupo, algumas diferenças podem ser evidenciadas como gênero, faixa etária ou classe
socioeconômica, portanto, mesmo dentro de um agrupamento, as identidades não são
unificadas. Em minhas entrevistas, perguntei sobre a composição familiar, mas utilizei os
dados sobre locais de nascimento, ascendência e influências de parentesco apenas para
descrever o perfil dos pesquisados, eu não os classifiquei por esses critérios. Também não
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incluí no meu roteiro perguntas sobre classe socioeconômica porque todos os entrevistados
possuem equipamentos de versões atualizadas de comunicação por meio digitais e este era o
meu principal foco de investigação. Da mesma forma, não separei nas análises o gênero e a
faixa etária, o que busquei foi conhecer os sentidos da comunicação e do consumo
comparando os docentes por área do saber.
A autora também indica que os sistemas classificatórios da identidade podem
mostrar como as relações sociais são organizadas e divididas, por exemplo, “em ao menos
dois grupos − nós e eles (WOODWARD, 2014, p. 14)”. Nesse aspecto, observei que os
docentes universitários podem ser identificados pelo vínculo institucional, sua identidade é
explicitada e valorizada quando está vinculada à uma instituição de prestígio ou, às vezes, é
omitida se for vinculada à uma instituição que não o valorize perante a sociedade. Também
percebi que eles se diferenciam quanto ao consumo por área do saber.
E ainda incluí em meus roteiros de pesquisa empírica o levantamento de dados que
relacionam a identidade com as condições sociais e materiais, conforme apontado por
Woodward (2014) porém delimitado a: como as suas experiências vivenciadas na ambiência
comunicativa se refletiram em suas práticas de consumo e deixaram rastros na sua
configuração identitária?
Portanto, um dos vetores que podem constituir uma identidade é a atividade de
trabalho. Muitas vezes, ao nos apresentarmos para desconhecidos, somos instados a falar o
que “fazemos da vida”, ou seja, com o que trabalhamos. A partir disso, nossas subjetividades
são melhor compreendidas. O trabalho como configurador de identidades é o próximo ponto a
ser discutido.

3.3 O TRABALHO COMO CONFIGURAÇÃO IDENTITÁRIA
Conforme exposto até aqui, entendo o processo de constituição da identidade como
relacional e situacional em um contexto histórico-social específico. Para o propósito desta
investigação, que estuda a constituição da identidade pela atividade laboral, escolhi a
abordagem de Claude Dubar (2012), a qual trabalha com a ideia de “forma identitária
profissional” que se configura nas relações sociais e de trabalho. Dubar (2012, p. 353)
explica que, pelo senso comum, a conotação negativa de trabalho é oriunda da etimologia da
palavra. Derivada de tripalium, no latim vulgar, a palavra significa um instrumento de tortura
sustentado por três estacas, “essa definição supõe que um trabalho seja sempre uma obrigação
(para ganhar a vida), uma subordinação (a um empregador, a um cliente, etc.) e uma fonte de
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sofrimentos (físicos e mentais).”
Com o trabalho significando para a maioria das pessoas como algo que não gera
prazer, pode parecer complexo que a identidade se dê por essa via. Entretanto, segundo o
autor, há carreiras que não são associadas a essa visão “negativa” de trabalho (como a de
educador), por envolverem a criatividade e serem reconhecidas como úteis à coletividade:
ainda que sejam chamadas genericamente de trabalho, essas atividades que
possibilitam uma identificação positiva são, ao mesmo tempo, escolhidas
(ou, pelo menos, entendidas como tal), autônomas (isto é, vividas desse
modo) e abertas para carreiras (no sentido de uma progressão ao longo da
vida). Essas atividades de trabalho, qualificadas de profissionais, são
produtoras de obras, quer se trate de arte, artesanato, ciências ou outras
atividades criadoras de algo de si, ou produtoras de serviços úteis a outro
(médicos, jurídicos, educativos). Elas dão um sentido à existência individual
e organizam a vida de coletivos (DUBAR, 2012, p. 353-354).

Para ilustrar essa visão de Dubar, que possibilita uma visão positiva do trabalho,
inclusive dos serviços educativos, trago algumas falas de professores entrevistados, que, a
despeito das dificuldades e desafios do dia a dia na profissão, sentem-se motivados quando
alcançam resultados positivos e recebem o reconhecimento:
Professor de TI: “Eu acho que a imagem perante a maioria é boa, gostam,
admiram, já escreveram na agenda agradecendo por ter dado aula, por ter
sido um diferencial na vida deles a mais uma oportunidade, vários e-mails
desse tipo. [sonho como docente] ter algum aluno que se destaque também no
mercado de trabalho, se destaque indo, sei lá, regional, internacional, eu acho
que deve dar um orgulho ter um aluno desse tipo”.
Professor de Games: “Para minha felicidade, pelo menos os alunos que eu
tive nos últimos anos não quiseram mudar de orientador, quiseram ficar
comigo”
Professora de Matemática: [referindo-se a um professor de quem foi aluna]
“a aula dele era fantástica e ele criou vários livros de Matemática para o
Ensino Superior e também para o Ensino Médio. Tem várias coleções”.
Professor de Música: “Eu não tenho vergonha de ser professor, pelo
contrário, eu gosto de ser professor. [...]. Se eu falo que eu sou professor com
mestrado de música, as pessoas ficam interessadas. Essa é uma coisa que tem
status. [...]Dentre esses alunos, deixa eu escolher um, tem alguns que são
geniais, fantásticos, tem um cara hoje que trabalha com propaganda e que
certamente você já ouviu dezenas de músicas que ele compôs, e esse é um cara
que eu tenho em altíssima conta como músico, como pessoa, sei lá, como pai.
Exemplo de menino, acho que está fazendo 30 anos por agora, e ele é um cara
que também me tem em alta conta, então eu gosto que ele goste de mim”.
Considerando que a atividade de professor universitário é legitimada por certificação
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emitida por instituições oficiais, é exigida em concursos para cargos em instituições públicas
e reconhecida por instituições privadas, abordo o conceito de “profissionalidade” com base
em Claude Dubar.
Em seu artigo “A construção de si pela atividade de trabalho: a socialização
profissional”, Dubar (2012) traz à tona um debate entre sociólogos de diferentes correntes
com a seguinte pergunta: todas as atividades de trabalho podem se tornar profissionais ou esse
termo deve ser reservado a algumas delas?
Em outras palavras, seria a natureza da atividade que a torna “profissional” ou sua
organização, sua remuneração, sua “construção social”? Sobre isso há duas correntes teóricas,
a corrente funcionalista (ou neofuncionalista), que reserva a certas atividades o monopólio do
profissionalismo (CHAMPY, 2010, citado por DUBAR, 2012), e as correntes interacionistas e
críticas (neomarxista, neoweberiana, etc.), que atribuem aos contextos socioculturais e aos
políticos (empregadores e poderes públicos) as características das atividades de trabalho
consideradas ou não “profissionais”. Essas duas promovem entre si uma ruptura forte e
persistente, na medida em que põe em questão as próprias definições do trabalho, do emprego
e da identidade (DUBAR, 2012, p. 354).
A primeira corrente defende que todas as pessoas que aprendem o seu trabalho e se
conduzem na vida ativa, que exerçam atividades cuja competência requeira um certificado,
sejam consideradas profissionais. Dubar afirma que na sociedade contemporânea o direito ao
trabalho faz parte dos direitos fundamentais mais modernos e que situar o trabalho no centro
da vida social e das existências individuais constitui uma característica essencial da
modernidade que nenhuma profecia sobre “o fim do trabalho” conseguiu destruir (DUBAR,
2012, p. 354). A segunda corrente é que a aprendizagem de uma atividade profissional é um
processo de autoformação que dura por toda a vida ativa (produtiva) e mesmo além dela.
Admite-se que uma proporção cada vez maior de pessoas deverá mudar de emprego, e mesmo
de ofício ou de profissão, ao longo de sua vida ativa em razão das novas tecnologias que se
renovam a um ritmo crescente, mas também das políticas de grandes empresas multinacionais
e dos poderes públicos (DUBAR, 2012, p. 364). E a terceira corrente preconiza que, em
determinadas condições, a organização dos empregos, da formação profissional e das carreiras
está sujeita às imposições de rentabilidade e da concorrência mundial (DUBAR, 2012, p.
365).
Dubar resume que, em todos os casos, a vida de trabalho é feita, ao mesmo tempo, de
relações com parceiros (patrões, colegas, clientes, público, etc.) inseridas em situações de
trabalho, marcadas por uma divisão do trabalho, e de percursos de vida, marcados por
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imprevistos, continuidades e rupturas, êxitos e fracassos. A socialização profissional é,
portanto, esse processo muito geral que conecta permanentemente situações e percursos,
tarefas a realizar e perspectivas a seguir, relações com outros e consigo próprio, (DUBAR,
2012, p. 358). O professor é um profissional que tem sua identidade constantemente
afetada por essa socialização profissional, seja por sua interação com as pessoas (colegas,
superiores, estudantes), pelas sua literacia no âmbito da cultura digital refletida na habilidade
de se comunicar, consumir e transmitir informações on-line e off-line e ainda pelo vínculo
com instituições de ensino diferenciadas no que tange à qualidade do ensino. Tudo isso
constrói e reconstrói sua identidade. Este aspecto será desenvolvido a seguir, mas antes é
interessante expor como a atividade docente se deu ao longo dos anos.

3.4 BREVE HISTÓRICO DA ATIVIDADE DOCENTE
A atividade docente é um exemplo de identidade construída sócio e
historicamente. Para compreendê-la, assim como suas constituição e transformações, é
importante abordar como ela foi se transformando ao longo da história, me referenciando na
obra “História da Educação: da Antiguidade aos nossos dias” escrita pelo historiador Mario
Alighiero Manacorda.
Trago um histórico que, apesar de longo, entendo que, além de fazer parte do
processo de construção de uma teoria fundamentada pela vertente de Strauss e Corbin (2008),
é uma contribuição para os futuros leitores deste estudo, em especial da área da Comunicação,
que vão ter a oportunidade de aprender sobre o histórico identitário do docente, no mundo
ocidental.
Apreende-se desse breve histórico que a identidade do docente sempre esteve
relacionada aos diferentes modelos educacionais da sociedade ocidental descrita por
Manacorda (2010) da Antiguidade até os dias de hoje. Strauss e Corbin (2008, p. 257), no
âmbito da Teoria Fundamentada em Dados, sugerem que qualquer explicação sobre um
fenômeno deve incluir as condições sob as quais foi encontrado, incluindo-se nelas as
condições históricas. Essa sugestão reforça a minha escolha metodológica pelo método
desses pesquisadores, uma vez que, ao me propor a estudar a identidade de uma atividade de
trabalho tão longeva, foi importante constatar que o sujeito educador é historicamente
situado, e que, ontologicamente, “ser” professor na atualidade guarda traços dos papeis
sociais que um docente já ocupou no passado.
Na sociedade grega antiga, quando a relação dominantes-dominados era explícita,

105

não era digno um homem trabalhar para viver e, por essa razão, o exercício de todas as
atividades era deixado para os escravos e para os libertos que, para receberem conhecimento
e desenvolverem habilidades, frequentavam escolas. Esse costume era praticado não só para
explorar melhor o trabalho servil, mas também um investimento para valorizar o patrimônio
dos dominantes (MANACORDA, 2010, p. 132).
A figura do mestre, nascida historicamente como uma profissão de trabalho servil,
embora dominasse as Artes Liberais Clássicas (Trivium e Quadrivium, sendo o primeiro
composto pelas disciplinas de lógica, gramática e retórica; e o segundo, de aritmética,
astronomia, música e geometria), não era prestigiada. Manacorda (2010) relata que os
depoimentos literários daquele período falam mais de desprezo do que de estima para com a
profissão de mestre, os quais são lembrados pela severidade sádica e pela miséria. Na
antiguidade clássica greco-romana, o uso da violência era empregado tanto pelos pedagogos
contra seus discípulos quanto por estes contra os seus mestres que, afinal, eram escravos.
Na Roma Antiga, por volta de do século 5 a.C., o ofício de educar era praticado,
inicialmente, por um escravo-pedagogo no interior de uma família, ou era mestre das
crianças de várias famílias e, em seguida, os ensinava na escola. Manacorda (2010) constatou
que, infelizmente, a origem da profissão de educador não era gloriosa. Também na Grécia os
escravos-pedagogos eram quase sempre “bárbaros”, isto é, mal falavam o grego: “assim em
Roma estes escravos mestres foram gregos que, falassem ou não o latim, ensinaram a sua
língua e transmitiram a própria cultura aos romanos” (MANACORDA, 2010, p. 102).
Por volta de 450 d.C., iniciou-se o processo de decadência do império romano no
Ocidente − a parte Oriental permaneceu unida por mais que um milênio (MENDES, 2007).
Ocorreram dois fenômenos nessa época: o gradual desaparecimento da escola clássica e a
formação de uma escola cristã, na forma episcopal (do clero secular, para as cidades) e
cenobítica (do clero regular, nos mosteiros espalhados pelos campos). A necessidade das
escolas religiosas se deu, primeiramente, para que os sacerdotes aprendessem, antes de
ensinar e pregar. A tradição hebraica foi seguida no sentido de que todos deviam ser cultos,
ou pelo menos aculturados, num processo institucionalizado. As escolas eclesiásticas
dirigiram seus ensinamentos para a tradição bíblico-evangélica e em contraposição à tradição
romano-helenística, baseado na cultura clássica (MANACORDA, 2010 p.153).
Com o aparecimento do império carolíngio, por volta do final do século 8, com
Carlos Magno e seus sucessores de um lado e os papas Eugênio II e Leão IV de outro, começa
a formação de um novo direito escolástico, no qual se definem a instrução de leigos por
escolas de Estado para, nas principais cidades, surgirem as escolas eclesiásticas para formação
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inicial de monges e, aberta aos leigos, escolas episcopais destinadas a formação de clérigos
(MANACORDA, 2012, p. 165-167). Nesse contexto, o ambiente escolar era repressivo
devido ao costume dos mestres aplicarem castigos morais e físicos, devido à necessidade de
preparação dos jovens para as lutas e para as guerras de conquista.
Por volta do século 11, aparece o nome Scholla como local de reunião. Com a
transferência das funções de ensino executadas pelos bispos, ou párocos, para outras pessoas,
nasce a figura do scholastico ou magischola. Manacorda afirma que o magischola passa a
assumir um certo papel de dignidade e funções mais elevadas junto à Igreja e passa a função
de ensinar, como se fosse uma espécie de investidura, transmitido-a a um substituto, o
proscholus. Como imperava o poder feudal, houve a difusão do costume do magischola
vender a autorização de ensinar, chamada de licentia docenti, e, consequentemente, o
costume de cobrar o ensino dado aos alunos (MANACORDA, 2010, p.176-177). Com o
desenvolvimento da burguesia, surgem os mestres livres, clérigos ou leigos, para ensinar aos
novos leigos, concorrendo com as escolas episcopais no ensino especialmente das artes
liberais do trívio e do quadrívio, e também de outras disciplinas como a de prática médica.
Manacorda (2010) acredita que possa ter surgido daí as primeiras universidades medievais.
Congregavam os ensinos de artes liberais, medicina e jurisprudência (que continha os
ensinamentos de direito romano, ou direito civil, e mais tarde incorporando também o direito
canônico.) Mais tarde foi incorporada, às três faculdades da universidade, a Teologia e assim
formaram as quatro faculdades típicas das universidades medievais, considerada a herança
cultural mais significativa da Idade Média:
Essas faculdades representam a continuidade da instrução medieval e talvez
por isso tenham permanecido a base para qualquer outro estudo; o cerne e a
culminância delas era a “filosofia”, quer a filosofia da natureza (física,
ciências naturais), quer a filosófica dos homens (ciências morais)
(MANACORDA, 2010, p.181).

Manacorda traça um panorama do que foi a aprendizagem das profissões entre os
anos 1000 e 1300: surgiram as corporações de artes e ofícios, nas quais se exigia uma
formação mais especializada para os novos modos de produção. A especialização é mais
avançada e obtida pela formação mais próxima da que se conseguia na escola. Porém, a
formação era feita junto do trabalho, com a convivência de adultos e adolescentes. A
organização de grupos, daqueles que exerciam o mesmo ofício, se expandiu e se consolidou,
criando novas relações com o poder público e com o mercado, com a aquisição de matérias
primas e vendas dos produtos. O mesmo se deu com as relações entre os trabalhadores, que
podiam ser mestres, sócios, aprendizes e diaristas. Os jovens que se apresentavam para
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aprender uma arte ou ofício tinham na relação com os mestres, uma regulamentação própria
de tempo e afazeres para aprenderem a arte. Entre as determinações, o mestre tinha a
obrigação da manutenção diária do aprendiz e este de fazer um pagamento ao mestre pelo
aprendizado. No final do tempo previsto, o aprendiz era apresentado à toda a corporação e
executava um trabalho final, comprovando que poderia exercer a profissão (MANACORDA,
2010, p.199-204).
Já no século 14, enquanto as cidades menores (“comunas”) se encarregavam de pagar
aos mestres pelo seu trabalho nas cidades maiores, como Gênova e Milão, no século seguinte,
a atividade escolar já era gerida por associações de mestres, formando corporações
independentes, com relações de trabalho de vários tipos como mestres autônomos, mestres
repetidores, os proscholus, mestres associados em cooperativas, mestres capitalistas, que
assalariam outros mestres. Essas relações trabalhistas mostram que já existia a atividade de
ensino independente das organizações religiosas e dos governos locais, vendendo a sua
ciência e revolucionando os métodos de ensino (MANACORDA, 2010, p.212).
Essa escola laica foi fundamental para a redescoberta dos clássicos, gregos e latinos,
centrados nos estudos liberais, por serem dignos dos homens livres, que compunham a
aristocracia. Esses poderiam se dedicar à virtude e à glória, e gozar as suas fortunas.
A próxima fase se refere aos anos entre 1500 e 1700, época do Renascimento.
Acontecimentos como a Reforma e a contrarreforma, bem como os descobrimentos europeus
com a expansão das fronteiras para o Novo Mundo, foram cruciais no caminho que a escola
seguiu na Europa. Sobre a Reforma Protestante, Manacorda atribui a esse movimento “o
espírito mais genuíno da Reforma, a sua capacidade de relacionar escola e cidade, instrução e
governo, no sentido de autogoverno” (MANACORDA, 2010, p. 244-245). E, ainda com base
no documento “Dieta Augusta” de Carlos V (1549), a importância histórica da tomada de
consciência do valor laico e estatal da instrução e não algo reservado aos clérigos, mas como
fundamento do próprio Estado.
A reação da igreja foi verificada em vários campos e a iniciativa para a educação foi
fixada no Concílio de Trento, de 1545/46. Dentre as determinações do concílio, estava a
proibição de imprimir livros heréticos − e quem o fizesse seria punido. Para outros livros,
exerceram a censura com o expurgo das palavras que fossem contrárias à religião e aos bons
costumes. Além disso, houve a reorganização das escolas católicas, enfatizando o ensino da
Gramática, das Sagradas Escrituras e da Teologia, contrapondo-se às ideias liberais dos
reformistas da liberdade de leitura e interpretação da Bíblia.
Manacorda trata de um assunto complexo que é a relação entre mestres e
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educandos, com relação à disciplina, quando relata os castigos físicos para o ensino de boas
maneiras e do esforço para o aprendizado para controlar a disciplina nas escolas. Em muitas
obras aparecem o chicote e as varas para castigar os alunos, bem como a revolta destes
contra estes castigos, ou o uso de poemas e sátiras apresentando a rotina da escola em vários
países, indicando que tais atos pareciam ser práticas comuns e próprias da educação
(MANACORDA, 2010, p.249-269).
O século 18 se inicia com um certo acaso do latim como língua universal a partir da
prevalência das artes reais e mecânicas, que preparavam, sobretudo nas classes mais
populares, as pessoas para o mundo moderno do trabalho industrializado que estava se
implantando. As línguas nacionais começaram a se impor, num mundo em expansão, nos
novos domínios internacionais. A educação controlada pelos reformadores, utopistas e
revolucionários tenta concretizar um sonho de educar todos os homens.
Também foi o período em que se iniciou a sistematização do saber com a confecção
das enciclopédias, com os trabalhos de Denis Diderot e Jean d’Alembert, que reuniu o
conhecimento científico da época para classificar e atualizar todo o saber. Porém, a mais
revolucionária dessas iniciativas, conforme apontado por Manacorda (2010), foi a união das
artes, da ciência e da cultura intelectual, colocando as artes e ofícios no mesmo patamar e
importância. Também credita a Diderot, que destaca a divisão de trabalho entre o homem
que faz (o artesão), o acadêmico (pelas suas orientações) e o homem rico, que custeia a
máquina, delineando o que será o capitalismo moderno, com sua divisão social e de trabalho
(MANACORDA, 2010, p.292-294).
Ainda no século 18 são ensaiadas as primeiras passagens da educação liderada pela
Igreja para a tutela do Estado. As leis promulgadas pela Imperatriz Maria Tereza, da Áustria,
organizaram todo o sistema educacional do reino: a Deutsche Schule, para crianças de seis a
10 anos; as Hauptschulen, escolas para formação profissional, das quais faziam parte as
escolas Normais, para a formação dos professores, e os Gymnasien, escolas intermediárias
para o aprendizado de latim e que preparavam para as Universidades. Além disso, foram
criadas várias escolas especiais: de equitação, de desenho manufatureiro para a indústria
têxtil e a escola do comércio. Esse sistema se parece muito com o sistema educacional
moderno. Não tardou para que outros governantes da Europa Central também estabelecessem
sistemas semelhantes, conforme apontado por Manacorda. (2010, p.301-303).
Nos Estados Unidos da América, influenciados pelas ideias vindas da França e da
revolução industrial na Inglaterra, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson foram os
propositores da educação gratuita de crianças, jovens e adultos, com um sistema de mérito,
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no qual os melhores da faixa de sete a 10 anos deveriam ser selecionados para as escolas
secundárias e os melhores destas para as Universidades. Este sistema, com algumas
modificações, perdura até hoje (MANACORDA,2010, p.304-306).
Com a chegada dos anos 1800, a educação, que até então era tratada como um
problema que foi assumido pela política, passa também a ser tratada como um problema
social, pois a burguesia, que se formara ao longo dos dois séculos anteriores, gera com a sua
atividade a formação de uma moderna classe proletária industrial.
Essa formação se deu a partir das corporações de artes e ofício que, antes dispersas,
passaram a se aglomerar e iniciar uma cooperação de trabalho, na qual cada trabalhador
fazia uma parte em que se torna especialista, na produção do produto final. Com a
intervenção das novas invenções e da ciência, a força produtiva começou a migrar para o
sistema industrial no qual se produzia por meio de máquinas. As máquinas eram movidas
primeiro pela força das águas dos rios, dos ventos, depois pelo carvão mineral, deixando o
homem como uma parte acessória do processo produtivo. Esse processo de industrialização
modificou e transformou todo o trabalho, que, gradativamente, deixou de ser feito nas oficinas
e no campo e passou a ser feito nas cidades, com grande migração da população para a área
urbana. Além dos conflitos sociais que esta migração gerou (o trabalho artesanal deixou de ter
serventia), exigiu-se novas capacitações na formação humana. Com isso, a educação
passou a ser também para a formação de técnico-profissionais de interesse da indústria.
A Igreja Católica continuou com as escolas cristãs, mas somente no pontificado de
Leão XIII, no final do século 19, com a encíclica Rerum Novarum, começou a haver uma
mudança na posição da Igreja no sentido de maior proximidade com as correntes liberais do
pensamento, na imprensa e educação, certamente para “evitar o avanço mais temível do
socialismo” (MANACORDA, 2010, p. 354-355). A encíclica fala da condição dos operários
e desafortunados, porém, defende a propriedade e ataca a solução proposta pelo socialismo.
Por outro lado, Marx, ao expor as suas ideias no Manifesto Comunista (1848), não
rejeita as conquistas burguesas no campo da educação: a universalidade, a laicidade,
gratuidade, renovação cultural e a adoção da temática do trabalho. Entretanto, critica a
burguesia pela incapacidade de assumir as premissas acima e realizar este programa por
completo e prega uma concepção mais orgânica da união instrução-trabalho, na perspectiva
oweniana (Robert Owen) de uma formação total de todos os homens. Marx pregou, no
“Manifesto Comunista”, a união entre trabalho produtivo remunerado, instrução
intelectual, exercício físico e treinamento politécnico para elevar a classe operária acima
das classes superiores (MANACORDA, 2010, p. 358-359).
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Também surgem as primeiras noções de psicologia infantil, que criam um
movimento de renovação pedagógica que se desenvolve, no final do século 19, na Europa e
América do Norte. Com a “descoberta da criança” e suas necessidades de desenvolvimento
sensório-motora e intelectual, formas adequadas de jogos, atividades livres, desenvolvimento
afetivo e socialização são exigidas. As escolas novas vieram com todo o novo aparato
pedagógico e foram chamadas de “ativas”. Estas escolas estavam situadas no campo, no meio
de bosques baseadas no autogoverno e na cooperação para respeitar e estimular a
personalidade da criança e evitar o “adultismo” precoce, que sempre caracterizou a atividade
de educação (MANACORDA, 2010 p.368-370).
No início do século 20, nas primeiras décadas, Manacorda chama a atenção para o
filósofo e pedagogo norte americano Dewey, que lançou a fórmula de learnign by doing,
propondo que a escola oferecesse muitas opções de trabalhos manuais para as crianças
desenvolverem suas habilidades na sua curiosidade e proporcionar-lhes métodos adequados
para a descoberta das coisas (MANACORDA, 2010, p.380-386).
Outros educadores se concentravam nos indivíduos por meio das relações entre
educação e os vários ramos da psicologia. Entre diversos autores que trataram esses temas,
Manacorda (2010) lembra de Piaget e Vygotzky, com os estudos das fases do
desenvolvimento psicológico, cada um com seus conceitos que, embora divergentes,
constituem os fundamentos do planejamento do ensino de crianças e adolescentes.
Passada a segunda guerra mundial, nos anos 1960, aconteceu a turbulência da revolta
dos estudantes de 1968, que gerou muita discussão no âmbito da cultura, da pedagogia e dos
costumes (MANACORDA,2010, p. 408-412).
O autor lembra que, em todas as épocas e ainda no século 20, a educação é vista
como uma forma de opressão, divisão de classes, de diversidade de exploração
(MANACORDA,2010, p.413-415).
A escola atual, nas palavras e pensamentos de Manacorda, ainda repousa no
equilíbrio dinâmico do passado, da relação entre o dizer e o fazer, mesmo na atualidade com
a universalização do ensino (MANACORDA, 2010, p. 415-418).
Em síntese, os “agentes da educação” já foram escravos-pedagogos na
Antiguidade (Grécia e Império Romano), passaram a mestres assalariados (Império
Romano, 333 d.C.); na Idade Média foram instrutores clérigos (scholastico ou magischola),
passaram a mestres livres com o direito de receber pelo trabalho, foram mestres repetidores
(os proscholus), mestres associados em cooperativas, mestres capitalistas, que assalariam
outros mestres, mestres pagos pelas comunas. Entre os anos 1000 e 1300, surgiu também a
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figura do Mestre (“homo faber”) nas corporações de artes e ofícios; no contexto do
Humanismo encontram-se os doutos, no período do Renascimento surgem os mestres eleitos
nas comunas até, que nas revoluções industriais, surgiram os instrutores técnicoprofissionais de interesse da indústria. De alguma forma, vários formatos do exercício da
atividade de trabalho de um professor se encontram presentes até os dias de hoje.
Para finalizar esta seção, apresento agora um estudo feito por pesquisadores da
Universidade de Oxford para avaliar o impacto da informatização, relacionando salários e
escolaridade, em 702 ocupações do mercado de trabalho dos EUA, entre eles, os cargos
destinados aos professores. Os autores propuseram uma ferramenta quantitativa que indica a
probabilidade de quais profissões existirão nos próximos dez anos frente ao impacto da
informatização e quais desaparecerão, substituídas por máquinas. Faço considerações quanto
ao cargo do professor, tanto na sobrevivência da profissão, quanto às novas habilidades que a
informática exigirá desses profissionais na transmissão do conhecimento.
Os autores do estudo preveem que, à medida que a tecnologia avança, a
informatização substituirá as ocupações hoje executadas por pessoas com habilidades
limitadas e baixa remuneração, e, em paralelo, os trabalhadores serão realocados em tarefas
que não são suscetíveis à informatização porque se baseiam em habilidades humanas que uma
máquina não pode ocupar o seu lugar.
Carl Benedikt Frey e Michel Osborne, pesquisadores da Universidade de Oxford,
alertam que 54% dos empregos nos Estados Unidos da América e 77% na China estão na
categoria “alto risco” de desaparecimento ao serem substituídos pela tecnologia de
inteligência artificial (IA) quando as máquinas e algoritmos inteligentes assumirem desde
tarefas repetitivas até as cognitivas, no horizonte de tempo da década de 2020.
No artigo “The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?”
(2013), os pesquisadores analisaram 702 atividades de trabalho para identificar a
probabilidade de informatização de uma ocupação e a relação com os salários e o nível
educacional. As atividades de trabalho foram categorizadas de acordo com três níveis de
envolvimento do ser humano: do próprio corpo humano, do uso de criatividade e da
inteligência analítica e da interação social.
A primeira categoria incluiu atividades da capacidade de fazer movimentos precisos
e coordenados com os dedos, com as mãos e, até, com o corpo em posições incomuns. A
segunda categoria é composta por atividades que se desenvolvem com a criatividade e
inteligência para compor, produzir e realizar obras de música, dança, artes visuais, literatura e
escultura. E, finalmente, na terceira categoria encontram-se as atividades nas quais são
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requeridas a capacidade de perceber o outro, estar atento para as reações das pessoas e
entender as suas reações, ter habilidade para cuidar e para curar física e emocionalmente.
Ao final do estudo, os pesquisadores apontaram que a revolução informática do
século 20/21 levará a um truncamento na atual tendência de polarização do mercado de
trabalho, com a informatização sendo, principalmente, confinada a ocupações de baixa
habilidade e de baixa remuneração.
Em suas descobertas, Frey e Osborne (2013) apontam que, quando determinadas
atividades forem executadas por robôs, surgirão tarefas que não são suscetíveis à
informatização, isto é, aquelas que exigem inteligência criativa e social. E, entre elas, os
professores foram indicados com menos de 1% (um por cento) de probabilidade de serem
substituídos por máquinas. Contudo, salientam que, para que os trabalhadores ocupem novas
posições, terão que adquirir novas habilidades.
Ao refletir sobre o pensamento de Manacorda a respeito da escola atual e dos
resultados dos estudos de Frey e Osborne, entendo que as novas habilidades que serão
constitutivas das identidades dos sujeitos contemporâneos, também no Brasil, não deverão ser
desenvolvidas no embate e na escolha excludente entre o “saber pensar” e o “saber
fazer”. Ambas habilidades e competências são indispensáveis para sobrevivermos
(saudavelmente) na complexidade que vivemos e, nesta investigação, busquei conhecer a
subjetividade de professores de diferentes áreas porque, no senso comum, há uma dicotomia
entre as “ciências moles” e as “ciências duras”, como se os sujeitos, que são agentes do
processo comunicacional, fossem cindidos, nas suas atividades de trabalho, entre a
sensibilidade e a racionalidade pura. Nessa linha argumentativa, apoio-me em Maria Adélia
Aparecida de Souza, professora de Geografia Humana (USP) que, em seu ensaio “Ciências
Humanas e Sociais: ciências moles? A propósito do trabalho científico nesta
contemporaneidade”, afirma que discute-se, hoje, se as Ciências Humanas ou Sociais são
consideradas ciências “moles”, enquanto as 'Exatas' como as engenharias e a medicina são
consideradas ciências “duras” (SOUZA, 2011, p. 188). E, também para Passarelli et al.
(2014), a heterodoxia é condição da comunicação: “contrariamente à ortodoxia a
comunicação reconhece a ambivalência própria da condição humana e a inevitabilidade da
negação de uma visão unificadora, incapaz de tolerar o Outro (PASSARELLI et al., 2014, p.
104)”.
Abordarei, na próxima seção, aspectos da constituição da identidade do professor na
contemporaneidade e também citarei alguns dados secundários de um estudo exploratório
solicitado, em novembro de 2010, pelo Sindicato dos Professores de São Paulo (SINPRO-SP)
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e que foi realizado pelo Instituto de Pesquisa Clarice Herzog Associados. A pesquisa
realizada pela técnica de discussão em grupo foi feita com professores universitários de
faculdades privadas, que tinha o objetivo de conhecer suas identidades (entre outros).
Participaram bacharéis, mestres e doutores, das áreas do Direito, Administração, Economia,
Engenharia, Medicina, Farmácia, História, Filosofia, Ciências Sociais, Pedagogia e
Psicologia.

3.5

A

CONSTRUÇÃO

DA

IDENTIDADE

DO

PROFESSOR

NA

CONTEMPORANEIDADE
Como sujeito histórico imerso no diálogo, o professor é, sobretudo, um profissional
em constante transformação. Visto como um facilitador do processo ensino-aprendizagem,
auxilia estudantes – participantes de práticas situadas – para que entendam suas posições em
contextos de relação de poder.
Vivemos em uma era em que os avanços tecnológicos ocorrem muito rapidamente,
mesmo sem tempo suficiente para sua assimilação e integração na vida acadêmica. No
entanto, para as novas gerações de alunos, é comum experimentar essas mudanças. É cada vez
mais frequente observar em uma sala de aula tradicional vários “brinquedos tecnológicos”,
como notebooks, smartphones com jogos eletrônicos e acesso às redes sociais. Isso faz com
que o trabalho do professor seja afetado drasticamente para manter a atenção de seus alunos,
que em muitas ocasiões é prejudicado de maneira decisiva por esses dispositivos.
No cenário em que os alunos são ansiosos para conhecer o uso e a aplicação dos
novos meios de comunicação digital, corre-se o risco de se esquecer que as bases do
conhecimento devem ser compreendidas e dominadas para um melhor uso da tecnologia. A
capacidade de aprender, abordar um problema desde a sua definição até sua abordagem
escrita, são competências básicas para a construção e aplicação da aprendizagem.
Entretanto, observa-se na sociedade atual uma competição entre o “saber fazer” e o
“saber ser”. Apropriar-se do “conhecimento” implica, à pessoa que recebe o conhecimento, o
assimilar, o tornar próprio e depois o aplicar. E nesse processo a tecnologia deve ser o meio e
não o fim, deve ser um suporte para que as atividades de aprendizagem se desenvolvam de
forma mais eficiente. O professor poderá se tornar um mentor que orienta a aprendizagem
usando a tecnologia como suporte, mas antes de atuar profissionalmente com segurança,
provavelmente, questionará a sua própria identidade, nessa segunda década do século 21.
Em sua tese de doutoramento “Metanálise qualitativa de investigação brasileira
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sobre letramento digital na formação de professores de línguas”, Cândida Martins Pinto
(2015) abordou o tema das identidades dos docentes do Ensino Superior em função dos
questionamentos sobre a necessidade de entendimento da constituição das identidades do
sujeito no mundo mediado pela internet, principalmente do professor. Para a autora, não há
mais como recusar a tecnologia a ponto de ficar alheio a ela. Se o sujeito não quiser utilizá-la,
deixará de participar de parte da cultura em que está inserido (CARMAGNANI, 2006 citado
por PINTO, 2015). Reconhecendo que o docente necessita das novas tecnologias e da ajuda
da escola para fazer uso dessa linguagem para seus fins, busca perceber-se como parte da
sociedade para ser “capaz de gerenciar as informações necessárias para conhecer o mundo e
melhor conhecer-se” (PINTO, 2015, p. 49).
Com pensamento semelhante ao de Dubar (2012), Gatti (2007) também entende que
o trabalho constitui um espaço para a ocorrência dessas negociações identitárias, as
quais darão origem a uma estrutura de identidade profissional. A identidade profissional
resulta das relações e interações no trabalho, fundada em representações coletivas variadas,
construindo atores do sistema social, institucional ou empresarial.
Em estudo do SINPRO-SP (Sindicato dos Professores de São Paulo), em 2010,
alguns compartilham experiências diversas, na medida em que lecionam também em
instituições de “primeiro nível” – PUC, FAAP, Mackenzie, Belas Artes, USP, FGV. Além
disso, alguns lecionam concomitantemente em diferentes níveis – graduação, mestrado e
cursos tecnológicos. Muitos dos professores ouvidos não se autodenominam professores, mas
artistas plásticos, advogados, médicos, consultores em decorrência da imagem social negativa
e perda de prestígio do professor:
“Eu até gostaria de falar professor, mas a carteirinha de advogado fala mais
que professor, socialmente. O professor não é valorizado – ganha-se pouco,
pode ser demitido sem qualquer justificativa, a sociedade não valoriza”.
“Coloco como minha profissão, a minha formação, que é Físico”.
“O título paralelo reforça o título de professor”.
Neste trabalho, analiso como o vínculo com as instituições de ensino é uma condição
interventora (externa) que influencia a identidade do docente, situação já apontada no estudo
do SINPRO-SP 2010. O olhar dos professores entrevistados, naquela ocasião, sobre a
educação privada das universidades de “nível C” (mais baixo, segundo o entendimento dos
entrevistados no estudo do SINPRO-SP) foi muito consistente e negativo. Foi consensual a
percepção da erosão de valores nos três pilares: instituição, corpo docente, corpo discente. Às
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custas do empobrecimento do corpo docente e discente, houve percepção de enriquecimento
da instituição. Na opinião dos entrevistados (referindo-me ao estudo encomendado pelo
SINPRO-SP), os sinalizadores dessa erosão eram:
c) Instituição: mercantilização do ensino, clientelismo, administração do ensino
apenas como negócio, foco na lucratividade, quantidade em detrimento de
qualidade;
d) Corpo docente: conivência, acomodamento, omissão, medo e na prática, os
docentes se tornam meros transmissores de informação;
e) Corpo discente: despreparo, egressos de educação de base falha, busca do
imediatismo, superficialidade (a prática em detrimento da teoria).
A dinâmica percebida entre os três pilares era que: a instituição é gestora do negócio
e vendedora de diploma. O corpo docente é a ferramenta de viabilização e o corpo discente é
cliente e comprador de diploma.
Outra condição interventora que aponto em minhas análises, e que também surgiu no
estudo de 2010, refere-se aos sujeitos em comunicação, no caso, no embate corpo docente
versus discente. Naquele estudo de 2010, os entrevistados disseram que o professor vivia um
conflito entre o que ele acreditava ser o papel do educador e o que ele realmente é. Em teoria:
formador de cidadão pensante, agente de transformação, provocador de reflexão e
pensamento, transmissor de descobertas e inovações. Na prática, mero transmissor de
informação:
“Hoje, você é um instrumento de veiculação de informação e não um
educador”.
“Não mergulhamos, apenas passamos; com 20 alunos, consigo discutir com
eles o processo; se estou com 120, dou um texto para ser lido, se leu tudo bem,
se não leu bem também”.
O professor também assume o papel de orientador de valores por demanda dos
alunos: suprindo a ausência de base/diálogo na família:
“O aluno busca em nós referenciais que não encontra na família”.
Essa mudança do papel do professor é resultado também de um novo perfil de aluno,
a classe emergente. Trata-se, segundo eles, de uma geração de alunos que tem muita
dificuldade de apreensão de conteúdo e interpretação de texto:
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“Eu chorava quando via a realidade, que a maioria dos meus alunos egressos
do ensino público não sabem ler, nem escrever, não sabem fazer contas”.
“Eu me sinto extremamente frustrada e muitas vezes pequena diante deste
mecanismo que foi criado de falta de educação de base, de conteúdo”.
Este despreparo exige, da parte do professor, a adoção de textos rápidos, fáceis,
distantes da linguagem acadêmica:
“Dependendo dos autores, não posso usar o texto deles porque é muito
complexo; então, tenho que ir atrás de autores que tenham uma linguagem que
se encaixa com o nível dos alunos”.
“Hoje, eles têm uma comunicação muito própria por causa da tecnologia e
têm uma dificuldade de se expressar em palavras”.
E, ainda, são alunos que se caracterizam pela multitarefa e multimídia, buscando
acima de tudo, velocidade, superficialidade, informação sem reflexão e aplicação prática do
conhecimento. Esses alunos são vistos pelos docentes como acomodados:
“Querem a receita pronta”.
Não sabem o que significa a vida acadêmica, o papel do professor e deles próprios
dentro da sala de aula: é a primeira geração da família que conseguiu completar o ensino
médio e adentrar na faculdade:
“O grande desafio é ter que lidar com alunos sem conteúdo e sem bagagem”.
Um outro estudo que teve como intuito conhecer o papel da experiência na
constituição da profissionalidade de professores foi conduzido pelo grupo de pesquisa
coordenado por Gatti e resultou na descrição da identidade profissional de professores,
classificando-a em quatro configurações.
A primeira configuração, denominada como “identidade estável ameaçada”
(GATTI, 2007, p. 280) é aquela em que os elementos que caracterizam essa forma identitária
apontam para uma constituição identitária que depende da cultura do mundo do trabalho.
Nesse âmbito, os trabalhadores têm uma identidade biográfica para si (“como se vê”)
construída no local de trabalho, na experiência, por meio da aprendizagem do ofício na
prática. Embora não se recusem a realizar treinamentos para aprender algum instrumento
novo no trabalho, não acreditam no aporte de conhecimentos teóricos para se desenvolverem.
O sentimento de pertencimento nesse grupo é muito relevante (“como me mostro” e “como
sou visto”), uma vez que necessitam saber que pertencem a um mesmo grupo que executa o
trabalho como eles mesmos o fazem e se colocam em uma relação de dependência com o
superior hierárquico: “o trabalho está, para eles, no centro da configuração identitária” (idem)
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e não se imaginam em outras funções exercendo em paralelo outras atividades profissionais
remuneradas. Ao perceberem alterações no ambiente de trabalho, reagem se defendendo e
resistindo às mudanças, pois já se percebem excluídos.
Também no estudo do SINPRO-SP 2010, no contexto de um novo cenário, com o
ensino a distância e o consequente esvaziamento do valor professor dentro da sala de aula e a
redução da carga horária, a concorrência com profissionais do mercado, que começam a
ganhar maior espaço e importância, com o boom de cursos tecnológicos de curta duração,
professores menos atualizados em relação às novas linguagens se sentem ameaçados:
“Aprenderam a fazer, mas não sabem ensinar”.
Outra mudança com impacto significativo no exercício da profissão de professor é a
tecnologia e sua constante evolução.
Vantagens: viabiliza o acesso rápido à informação e atualização; torna as aulas mais
dinâmicas, instigantes e impactantes; permite a troca de experiências e a comunicação com a
nova geração; democratiza a informação:
“Quando eu estudava, um atlas do corpo humano custava R$ 800,00. Hoje
você tem atlas digitais na internet”.
Desvantagens: cursos on-line substituindo o professor, reduzindo o mercado de
trabalho; professor assumindo o papel da secretaria da escola. Para os entrevistados de 2010,
isso estimula o olhar superficial sobre o conhecimento − “não tem mais a viagem em busca do
conhecimento” − e, ainda, resulta em aumento do volume de trabalho sem remuneração:

“Se você não responde um e-mail do aluno em 48 horas, é cobrado pela
universidade”.
O avanço tecnológico impõe desafios aos professores que, no fundo, são
estimulantes, porque eles são impelidos a: adaptar-se rapidamente às novas linguagens e aos
dispositivos (MP3, notebooks, smartphones), o que muitas vezes assusta o professor,
sobretudo os mais velhos, mas não os distanciam.
Também tiveram que adotar novos canais de comunicação: MSN, e-mail, sites de
relacionamento – Orkut (ainda ativo naquele momento) e Facebook −, fóruns de discussão online. Alguns professores inclusive, disponibilizavam o celular pessoal para tirar dúvidas ou
orientar TCC´s.
Além de manter-se sempre muito bem informados: não são mais os donos da
verdade, ou “enciclopédias ambulantes”, competem com o Google:
“Hoje, convivemos com uma geração multitarefas que ao mesmo tempo fala
com várias pessoas no MSN, atualiza o Orkut, faz pesquisa, baixa música e vê
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TV. Para conquistar esse público e transformar a aula em algo apaixonante, a
gente precisa falar a linguagem eles, a tecnologia”.

A segunda forma identitária descrita por Gatti denomina-se “identidade
bloqueada”. Ante as exigências do “novo profissional”, o profissional da educação executa as
atividades de forma repetitiva, sem mudanças (“como me mostro”). Embora seja reconhecido
pela escola como um professor que alcança bons resultados (“como sou visto”), não se sente
reconhecido em sua individualidade pelos pares (“como me vejo”): “não se sente realizado
apenas por ser cumpridor dos programas e isso o leva a perder a identidade própria, fundindose com a escola” (GATTI, 2007, p. 281).
Essas novas configurações tem um impacto negativo na imagem social do professor:
é visto como um profissional que não deu certo na vida, que ficou desempregado, ou que está
fazendo complementação de renda, conforme apontado no estudo do SINPRO-SP 2010:
“Na Europa, o professor tem status, aqui, nós somos os párias sociais, se você
falar que é professor, a pessoa pergunta se você não tem o que fazer. As
pessoas fora do quadro acadêmico sempre nos veem atrelados àquele quadro
sofrido do professor coitado”.
Justificaram que as pessoas não gostam de se apresentar como professores porque a
imagem que se tem é que o professor não faz nada o dia inteiro – no primeiro dia de aula o
aluno pergunta:
“Além de dar aula você trabalha? Você faz o que?”.
A imagem do professor é aquela que não conseguiu fazer nada e foi dar aula:
“Virou um bico – e a realidade é essa mesma – muitos colegas dão aula para
complemento de renda, é você estar professor e não ser professor”.
Retomando o estudo de Gatti, a terceira forma identitária se constitui a partir de uma
negociação entre o “como eu sou” e o “como eu sou visto” em situações de mudanças. Nesse
contexto, o sujeito se responsabiliza pela sua adaptação. Gatti explica que esses trabalhadores
têm uma história de mobilidade já construída: “dominam saberes profissionais, articulando
teoria e prática, como também dominam os saberes da organização” (GATTI, 2007, p. 282).
Essa identidade é a do docente “responsável por sua promoção”, na qual se encontram os
professores que são engajados nas atividades da escola com forte sentimento de
pertencimento. Para eles, a vida profissional nunca se desenvolve a partir de contextos e
regras pré-fixadas, ao contrário, o fluxo vivencial é sempre uma evolução permanente.
E a quarta configuração refere-se ao tipo identitário nomeado “autônomo e incerto”.
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A principal característica é a independência da empresa quanto aos seus objetivos
profissionais, pois “têm certeza que valem mais que o emprego que ocupam” (GATTI, 2007,
p. 282) e não manifestam apego a um lugar fixo para trabalhar. Com interesses diversificados
podem se desenvolver em outras áreas por meio de cursos de formação continuada,
permanecem atentos às oportunidades de trabalho dentro e fora da escola com a qual mantém
uma relação contratual pragmática. Gatti explica que esses profissionais têm uma certa
“flutuação em sua identidade social”, que mantém sob controle próprio a partir de sua relação
com o saber teórico (capital cultural), como, por exemplo, os que optam pela carreira na área
acadêmica.
No estudo do SINPRO-SP 2010, o tipo identitário “autônomo” foi observado,
especialmente nos mais jovens (mas não somente), que ainda se capacitavam por meio de pósgraduação stricto sensu (mestrado, doutorado, pós-doutorado), fato que anima um deles:
“A coisa boa de ser professor é a oportunidade de estar sempre estudando”.
Quanto ao nível emocional indicaram fazer o que gostam e trabalhar com amor:
“Ser professor tem o lado miocárdio”.
“Satisfação de educar, formar uma nova mentalidade, estimular o pensamento
e o senso crítico, sentir-se parte do sucesso do outro, reconhecimento – alunos
que dão retorno: alguns professores até estão insatisfeitos com a instituição,
mas não com a docência em si, porque dá muito prazer ver o aluno
aprendendo, sentir que ele faz a diferença. É muito bom ter o poder de ensinar,
de mudar alguma coisa na vida das pessoas, é algo fascinante”.
Mencionaram também a gratificação da troca e do aprendizado constantes com os
alunos:
“Eu permaneço o tempo todo me revisitando, me revisando, me renovando”.
Gatti aponta essas quatro configurações identitárias as quais são intensamente
vividas pelos professores e remetem a definições de si e dos outros. Entretanto, alerta que a
constituição das identidades está sempre em movimento e em mudança de tal forma que “o
profissional estável pode se tornar ameaçador e o instável se tornar valorizado e fixado.”
(GATTI, 2007, p. 283).
No âmbito dessa investigação, busquei estudos relacionados à constituição da
identidade na esfera profissional, em especial do docente. Conforme já indiquei no capítulo 2,
Vandamme, em sua tese de doutoramento (2014), entrevistou professores de diferentes áreas
de instituições holandesas e belgas para compreender como um professor constrói a sua
identidade, ouvindo as suas narrativas sobre como eles estão ensinando e como eles se veem
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como um professor.
Vandamme (2014, p. 221) agrupou a amostra de pesquisa em grupos de professores
por meio de abordagens e coligações correspondentes a como eles se veem e apontou os
seguintes perfis:
1) Palestrantes: os professores deste grupo ministram aulas para classes com 60 a
90 alunos. Como eles explicaram, sua abordagem foi em grande parte
determinada pelo fato de que eles tinham um número grande de alunos e que o
seu tema era teórico;
2) Treinadores: houve um grupo distinto de professores envolvidos no treinamento
baseado em habilidades de pequenos grupos de alunos. Eles organizaram o
caminho de aprendizagem em termos de tarefas e exercícios ensinando
habilidades de enfermagem com um rigoroso programa de treinamento.
Vandamme considera que a atitude está envolvida também e por isso os
denominou como “formadores de competências”;
3) Facilitadores: o outro grupo trabalha propondo um contrato de aprendizagem, os
alunos começam a colaborar entre si, apresentam o conteúdo de aprendizagem,
por exemplo, de produção audiovisual;
4) Mentores: neste grupo, o trabalho introduz sessões com os alunos em que eles têm
que projetar projetos e cumprir tarefas. Os professores estão envolvidos na
orientação dos alunos quanto à carreira escolar, busca de colocação, redação de
projetos, etc;
5) “Edutainers” (“edutainer” é uma combinação de “educator” e “entertainer”):
os outros professores deste grupo ministram parte do conhecimento, organizam
discussões, gerenciam o trabalho em grupo, mostram vídeos do YouTube,
contam histórias e distribuem tarefas. Vandamme definiu esse repertório como
“edutaining”. Uma professora se referiu ao seu trabalho com alguma ironia
“temos de tornar-se animador.”
Recapitulando, neste capítulo, vimos como a identidade dos sujeitos foi se
reconfigurando desde o Iluminismo até a atualidade, na interpretação de vários autores, dos
quais destaco Stuart Hall (2006); extraí da história da educação, escrita por Manacorda
(2010), os diferentes papeis que os docentes exerceram desde a Antiguidade até os nossos
dias, em linha com o método desenvolvido por Strauss e Corbin (2008) para propor uma
teoria substantiva; incluí os apontamentos de Frey e Osborne (2013) sobre o que acreditam
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que ocorrerá na próxima década com a informatização de algumas atividades que hoje são
executadas por seres humanos e destaquei alguns pontos de estudos sobre identidades dos
professores universitários na atualidade.
Posta as possibilidades de identidades docentes, refletidas a partir das contribuições
de Gatti (2007) e Vandamme (2014), pode-se depreender que, mais adiante neste estudo, a
identidade do professor universitário deve ser amparada com base nessa multiplicidade de
possibilidades e, especialmente, por meio de uma abordagem fragmentada, ou seja, não tenho
a expectativa de me deparar com um padrão de identidade fixado para o professor
universitário, no que tange à interface comunicação e consumo.
Para analisar essas perspectivas sobre a constituição das identidades do professor
universitário, no próximo capítulo abordarei a comunicação e o consumo, interface que
ajuda a compreender, mais especificamente, as identidades do professor universitário na
contemporaneidade.
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4. DA COMUNICAÇÃO E CONSUMO À CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES
Comunicação e consumo compõem uma interface essencial para a compreensão da
contemporaneidade. A partir das relações entre elas, podemos nos localizar neste mundo
contemporâneo, no qual a fluidez das constituições identitárias são centrais para o
entendimento das subjetividades. O consumo, em especial, trata o sujeito em relação com
outros em atividade, como propõe Maria Aparecida Baccega:
O consumidor não é um homem isolado, não é um mero repetidor de valores
e de escolhas. Ele é membro ativo da sociedade em que vive, nos limites de
cuja estrutura terá opções. Trata-se do sujeito ativo, mesmo conceito
presente também nos estudos de recepção, ou seja, são os mesmos sujeitos
que vão formar o “consumo ativo” (BACCEGA, 2011, p. 34).

Um sujeito em comunicação também é um sujeito ativo e, a partir dessas noções,
discorro sobre a construção (como também sobre a desconstrução e reconstrução) de
identidades, mais especificamente a do professor universitário. Parto da premissa que esse
processo emerge em uma ambiência comunicacional e do consumo, ou seja, na interação entre
docentes e discentes, suas formas de comunicação e suas práticas de consumo de
materialidades, de experiências e de informação.
Neste capítulo, percorro um caminho teórico para evidenciar como a interface
Comunicação e Consumo contribui para ampliar a compreensão da constituição da identidade
dos professores universitários brasileiros na contemporaneidade. Observei nos estudos da área
de Comunicação que mencionei no capítulo 2, uma carência de abordagem mais detalhada
sobre as configurações identitárias desse grupo social, pois faltam avaliações comparativas
por área do saber e também uma conexão que relacione os aspectos objetivos de incorporação
das TICs com os aspectos subjetivos de sua forma de ser e estar na atualidade.
No contexto da ambiência comunicativa, abordo como o capital cultural e o capital
tecnológico compõem a identidade na cultura contemporânea, discorro sobre a convivência
das tecnologias analógicas e digitais nas atividades de trabalho do docente, sobre o
significado da presença da internet na escola e a disputa pela atenção dos discentes dentro e
fora das salas de aula.
Em relação ao consumo, analiso como passamos de uma sociedade de produtores
para uma sociedade de consumidores e quais são os indicadores que poderão detalhar as
práticas de consumo de informação que configuram a identidade do sujeito educador
contemporâneo.
4.1 O CAPITAL CULTURAL E TECNOLÓGICO NA CULTURA CONTEMPORÂNEA

123

Na contemporaneidade, não só os docentes, mas todos os indivíduos estão expostos à
necessidade de “encontrar-se a si mesmo” para constituir os “novos sentidos de identidade” a
partir de seus capitais cultural e tecnológico. Neste capítulo, abordo aspectos das identidades
dos indivíduos-sujeitos à luz da cultura latino-americana (especialmente a brasileira), formas
de comunicação − globais, nacionais ou locais –, e suas práticas de consumo de
materialidades e de informação, articuladas para que bem respondam à dinâmica do mundo do
trabalho, cada vez mais ativa e flexível.
Mike Featherstone, na obra "Cultura do consumo e pós-modernismo" (1995, p. 148),
argumenta sobre o consumo do simbólico do ponto de vista do conceito de capital cultural
de Pierre Bourdieu (1987), que possui valor, mas muitas vezes está oculto e dissimulado (em
paralelo ao capital econômico que pode ser calculado e convertido em mercadorias), e que
aqui tomamos como apoio para pensar o cenário cultural de atuação dos docentes em questão.
O capital cultural pode se apresentar em três formas (FEATHERSTONE, 1995,
p.148): a primeira, no estado “corporificado”, refletido na apresentação pessoal; a segunda
revela-se pela preservação (no caso das cidades) de máquinas e edificações ou, mais
especificamente, em relação aos indivíduos, pelos objetos, como pinturas, livros, etc.; e a
terceira relaciona-se com o estado “institucionalizado”, como as qualificações educacionais.
No caso do nosso objeto de estudo, interessa-nos essa terceira forma de capital cultural, usada
como parâmetro para analisar a constituição da identidade dos docentes.
Featherstone (1995) associa o capital cultural ao consumo de experiências off-line,
como, por exemplo, o tipo de aprendizagem que se obtém por meio de educação informal e
também pelos meios de comunicação não digitais. Em 1990 (data da publicação da obra
original), o autor já dizia que no contexto da “pós-modernidade” novas formas de capital
cultural e uma série mais extensa de experiências simbólicas estavam em oferta “num campo
de cidades mundiais cada vez mais globalizado − isto é, mais facilmente acessível por meio
das finanças (dinheiro), comunicações (viagens) e informação (radiodifusão, publicações,
mídia) (p. 153)”. Nas narrativas dos professores que entrevistei, todos declararam serem
consumidores frequentes do consumo de experiências off-line, como viagens para localidades
internas e externas do nosso país, leitura de livros impressos, passeios pela cidade e ida a
campo de futebol, ida ao cinema e escuta de rádio no carro.
Como a obra de Featherstone foi publicada originalmente em 1991, imagino que o
autor a tenha desenvolvido ao longo dos anos 1980 e, desse modo, não havia atribuído, ainda,
grande importância à comunicação pela internet. Contudo, abordou este aspecto cinco anos
depois. Quando lançou no Brasil o livro “O desmanche da cultura: globalização, pós-
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modernismo e identidade”, em 1997 (publicado originalmente em 1995), Featherstone
afirmou que “vivemos num mundo em que as barreiras culturais locais foram quebradas”. Ele
também disse que o fato de a informação correr mais livremente ao redor do mundo fazia as
pessoas participarem com facilidade do diálogo global, complementando que “há uma
atmosfera pós-moderna que ganha com as mudanças na cultura global, o que não significa
necessariamente que isso envolva grandes viradas no poder no mundo” (FEATHERSTONE,
1997, em entrevista a Patricia Decia).
O autor utiliza o termo “pós-modernismo” para identificar uma sensibilidade que
advém da consciência de que as teorias são formadas em pontos geográficos e só podem ser
entendidas levando-se em conta o fato de que “os intelectuais ocidentais estão tendo que
reformular seus conceitos”, o que “não acontece por benevolência própria, mas porque outras
pessoas as confrontam (Idem)”.
Para este estudo sobre a identidade do docente do ES, ressalto um ponto mencionado
por Featherstone. O fato de, na atualidade, haver maior circulação das informações, que
provoca mudanças, mas sem implicar em “catástrofes” inevitáveis, com alterações violentas
no poder, relativa a preservação do status quo, que ele explica do ponto de vista da força das
culturas locais. Intuo que, provavelmente, as mensagens sejam ressignificadas antes de serem
incorporadas às práticas sociais. Para conhecer as consequências na cultura local, só
estudando e observando à luz da subjetividade dos sujeitos, como proponho nesta
investigação.
Para falar do capital tecnológico, pontuo que na passagem da década de 1990 para o
século 21, duas mudanças estruturais ocorreram na nossa sociedade e que já apontei no
capítulo1. Relembrando, a primeira refere-se à comunicação pela rede de computadores,
fenômeno considerado uma das maiores revoluções ao longo da história da humanidade. Para
Kerckhove (2011, on-line), estamos no segundo momento da “conquista” da eletricidade
sobre nossas vidas, nossos corpos, nossa linguagem, nossa mente e nossa cultura. Na primeira
fase, a eletricidade alterou, de forma material, muitos padrões e o ritmo das nossas vidas ao
trazer aquecimento, luz e energia, que transformou a noite em dia. Na segunda fase, com o
desenvolvimento da tecnologia digital, a eletricidade se torna informação, o que antes era uma
corrente elétrica, contínua, agora são pulsos, passíveis de infinitas combinações,
flexibilizando o uso da energia, permitindo o alcance de uma condição cognitiva, alterando os
padrões de produção e transmissão de informações, trazendo “as relações e as comunicações
para a linha de frente do conhecimento humano" (KERCKHOVE, 2011, on-line, entrevista a
Sonia Montaño).
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Obviamente, a internet também evoluiu. De ferramenta de comunicação, que apenas
acelerava a transmissão de informação, transforma-se em meio produtivo de informação,
descentralizado à exaustão, culminando na Web 2.0. Um desenvolvimento que, para Castells
(2010), transformou a internet, aumentando ainda mais o papel dos usuários como produtores
de aplicações e conteúdo. No cenário delineado, o autor define a cultura digital e a
criatividade como sendo a convergência da habilidade para comunicar ou mesclar qualquer
produto com base em uma linguagem comum; habilidade para comunicar do local para o
global em tempo real e vice-versa; existência de múltiplas modalidades de comunicação;
interconexão de todas as bases de dados; capacidade de reconfigurar todas as configurações
criando um novo sentido nas diferentes multicapas dos processos de comunicação e,
finalmente, da constituição gradual da mente coletiva pelo trabalho em rede, mediante um
conjunto de cérebros sem limite nenhum (CASTELLS, 2010, p. 185-186).
A atividade de trabalho do docente universitário, hoje solitária e exercida de forma
individualizada, poderá ser alterada para um trabalho empreendido de forma coletiva
conforme apontado por Nóvoa (2017).
Conforme comentei, considerando trabalhos apresentados em eventos sob a temática
mais ampla de Comunicação, detalhados no capítulo 2, os aspectos da comunicação por
meios digitais, que criam novos sentidos e influenciam os processos cognitivos mencionados
por Kerckhove (2011) e Castells (2010), adentraram as salas de aula e reconfiguram as
identidades dos docentes, principalmente, nesta segunda década dos anos 2000, quando os
nativos digitais chegam ao Ensino Superior. Uma observação relevante no contexto do foco
deste estudo, que tem por propósito construir uma teoria substantiva sobre a constituição das
identidades dos docentes do ES no processo comunicacional de sua atividade laboral.
Para adensar esta argumentação conceitual, é importante também trazer a visão mais
crítica de Don Slater (2002). Para este autor, a ideia de uma cultura contemporânea está
claramente ligada aos fatores: predomínio da informação, da mídia e dos signos; desagregação
da estrutura social em estilos de vida; prioridade geral do consumo sobre a produção na vida
cotidiana e constituição de identidades e interesses. Ainda que, indiretamente, aspectos
frequentemente mencionados nos debates acadêmicos, que sinalizam debilidades e
insuficiências em relação ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação como
ferramenta pedagógica. E, portanto, de relevância em um estudo sobre a constituição da
identidade dos professores universitários.
Slater (2002, p. 188) advoga, referindo-se ao slogan baudrillardiano,“que já não
consumimos coisa, mas somente signos”, pois, no contexto atual, ocorre um fenômeno
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segundo o qual se desmaterializam objetos, mercadorias com reflexo na economia e da
prevalência do consumo de um bem ou de um serviço pelo valor simbólico. E indica pelo
menos três processos sociais diferentes descritos abaixo, já relacionando-os com o meu objeto
de estudo:
1. Os bens não materiais desempenham um papel cada vez maior na economia e no
consumo. Em termos gerais, há uma mudança notável no centro de gravidade
econômica das atividades manufatureiras para as de prestação de serviços. Abordo
esse processo na análise do trabalho do docente porque a natureza de sua atividade é a
prestação de serviço;
2. As mercadorias materiais vêm sempre acompanhadas de um componente simbólico
abstrato, como a “estética da mercadoria”, que inclui design, embalagem e imagens de
propaganda. Esse conjunto, materialidade + simbolismo, se espraia na mediação dos
bens sob a forma de representações nos produtos midiáticos. Eu não abordo este
aspecto nessa investigação, mas considero um tema relevante para um estudo
relacionado à propaganda e publicidade de cursos superiores;
3. O processo de produção está sendo cada vez mais governado por funções
intelectuais que envolvem saber, ciência e conhecimentos especializados. Analiso no
meu estudo especificamente este ponto, uma vez que a identidade dos docentes
universitários se constitui no campo das ciências e se desenvolve conjuntamente em
atividades de docência e pesquisa.
Com uma visão mais otimista que Don Slater (ou, talvez, mais pragmática quando
afirma que se deve observar o mundo tal qual ele é), o filósofo francês Michel Maffesoli
acredita que a pós-modernidade se caracteriza pela “sinergia” do arcaico e do
desenvolvimento tecnológico. Na contemporaneidade, as “tribos pós-modernas” florescem
justamente graças à expansão da internet e da tecnologia. Maffesoli argumenta que se trata de
um paradoxo, pois “ao longo de todo o século 19 e de boa parte do século 20 a técnica se
empregava, essencialmente, para racionalizar a vida social e eliminar tudo o que pudesse ser
da ordem do emocional, do afetivo e das paixões” (MAFFESOLI, em entrevista concedida a
José Castello, 2012). O autor explica que, nas sociedades pré-modernas, prevaleciam as
histórias particulares ou “crônicas locais”, porém, hoje, vivemos o retorno dessas histórias
locais, que agora contam com a ajuda dos aparatos tecnológicos. Para ele, estamos no coração
do que chama de “tempo das tribos” porque
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assim como o desencantamento do mundo conduziu à solidão, o Facebook, o
Second Life etc., para o melhor e para o pior, recuperaram o "ideal
comunitário". Há nesse desenvolvimento tecnológico outra maneira de viver o
laço social ou, como acho mais adequado dizer, o “laço societal”. Isto é,
chegamos a uma sociedade que enfatiza a relação com o outro. (MAFFESOLI,
2012, em entrevista concedida a José Castello).

Maffesoli ainda defende que diante desse comportamento que “enfatiza a relação
com o outro” isso “nos obriga a mudar nossa maneira de analisar a sociedade (Idem)”.
Baseada na forma de pensar de Maffesoli e com o conhecimento de estudos que detectaram a
popularidade de aplicativos para interação pelas redes sociais, busquei investigar, junto aos
docentes de três áreas do saber, sobre o consumo de funcionalidades digitais, como o
Whatsapp, Skype, Facebook, Instagram, Pinterest e Spotify. O meu propósito era conhecer o
quanto os laços sociais dos docentes se articulam na forma presencial e digital.
Diante do que trago sobre o contexto da cultura sobre visões otimistas e outras nem
tanto a respeito da presença da tecnologia digital na sociedade contemporânea, registro que
não me posiciono de forma extremada em nenhum dos polos. Objetivamente considerando o
desenvolvimento deste estudo, que por ora comento, é que a realidade brasileira apresenta
uma variedade de possibilidades no campo da atividade de trabalho de um professor
universitário que refletem as características da contemporaneidade quanto a identidades
flexíveis e fluidas.
4.2 TEXTURA DIALÓGICA DA COMUNICAÇÃO E IDENTIDADE
Para falar mais diretamente sobre Comunicação, parto de Vera Veiga França (2016),
que fala de comunicação de uma perspectiva que chama de “relacional”. França diz que a
comunicação é um processo de globalidade, “em que sujeitos interlocutores, inseridos em
uma dada situação, e através da linguagem, produzem e estabelecem sentidos, conformando
uma relação e posicionando-se dentro dela (2016, p. 158)”. Para a autora, citando Mead
(2006), nesta concepção, a comunicação não é reduzida a uma dinâmica de transmissão, mas
“é entendida como interação – ação reciprocamente referenciada, estabelecida pela mediação
do simbólico, da linguagem” (Idem). Conforme exposto no capítulo 2, adoto o paradigma
interacionista para interpretar as falas dos entrevistados. Sem a proposta ou preocupação em
analisar um produto midiático específico, o que busco entender é como a ambiência
comunicativa se reflete na identidade do professor universitário na atualidade, daí a relevância
de tomar França como referência, visto que esta pesquisadora observa a comunicação tanto
como uma prática quanto pelas experiências. Para ela, “a comunicação é uma prática, uma
ação – é práxis humana”. Este pressuposto afirma a compreensão de que a comunicação é um
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fazer, implica trabalho de agente, ação no mundo (FRANÇA, 2016, p. 159)”. Continuando,
argumenta que “incontáveis experiências são vividas pelos indivíduos, ao longo de sua vida,
através de diferentes formas de comunicação (Idem, p. 160)”.
Para França (2006), o sujeito da comunicação é o sujeito em comunicação e, por
esse caminho, para elucidar a construção da identidade do docente universitário a partir das
falas dos mesmos, busquei saber nas entrevistas quais ações eram empreendidas pelos
pesquisados frente às inovações na comunicação da cultura digital, que experiências haviam
vivenciado e como estas se refletiam em suas atividades laborais e em suas carreiras como
docentes. Ao fazer isso, os coloco como sujeitos da comunicação, atuantes no mundo, assim,
enfatizando a importância da comunicação para compreensão de um fenômeno cultural tão
intrigante quanto é a identidade do docente contemporâneo.
Ao pensar nesse docente como um sujeito atuante no mundo, referencio-me em
Baccega (2012), que chama nossa atenção para as exigências de se pensar a “formação do
sujeito”, apontando para uma solução híbrida para onde convergem as agências tradicionais e
midiáticas, formadoras do sujeito crítico e participante da sociedade:
para se pensar a formação do sujeito, capaz de participar criticamente da
sociedade, de saber-se construtor da História e não apenas seu objeto, apto a
construir uma nova variável histórica, enfim, há que discutir sua formação,
retomando a discussão sobre o papel das várias agências na sua constituição:
as tradicionais – sobretudo a escolar e familiar, além da religiosa – e uma
outra agência, que, na contemporaneidade, se sobrepõe às demais e envolve
a todos: professores, alunos e pais, com grande repercussão na formação dos
sujeitos sociais, vez que se incrusta nas demais agências, mediando o papel
exercido por elas. Estamos falando da comunicação tanto na sua
manifestação através do aparato midiático – a de maior penetração, o que
leva à sua condição de fio mais forte do tecido da cultura popular, aqui
também atravessada pela mídia (BACCEGA, 2012, p.252 e 253).

Para esta argumentação sobre o processo comunicacional, me apoio, ainda, em Ciro
Marcondes Filho (2017), para quem a comunicação não se trata de qualquer coisa, qualquer
ocorrência ou qualquer manifestação, mas sim de “algo incomum, especial, um tranco
produzido pela contingência do próprio existir (2017, p.4)”. A todo o momento somos
interpelados por incontáveis sinais, feixes de luz, sons, energias e intensidades, porém, nem
todos nos incomodam, nem todos nos despertam − passamos bem sem eles. No entanto, o
fascínio da vida está exatamente naquilo que nos desarranja, que nos retira da indiferença e
que nos obriga a pensar e a rever nossas posições. Isso é a comunicação. Ela tem a ver com o
nosso desconcerto. A comunicação, na visão do autor, está relacionada não à transmissão,
transferência, circulação ou passagem de alguma coisa de um para o outro (ponto A para o B),
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mas “a recomposição interna que B faz a partir do que recebeu de A [...] ela é um evento
pessoal e discreto, não há sempre comunicação, ao contrário, comunicação acontece
raramente e não é algo inconsequente (MARCONDES FILHO, 2017, p. 5)”.
Nesta linha de raciocínio, Marcondes Filho (2017) diz ainda que há uma terceira
constatação: a comunicação se opõe à informação. Ambas surgem de uma primeira
categoria, que seria a sinalização, sendo que comunicação seria o confronto com algo
diferente, estranho, novo, que desestabiliza, que transforma, em contraposição com a ação da
informação, que seria a de prover material, base, elementos para nossa ação no mundo, para
aumentar nosso repertório e nossa segurança, em suma, para o reforço das nossas próprias
convicções. Uma é adversativa, outra, aditiva.
Para ilustrar o conceito de Marcondes Filho (2017), para quem a “comunicação seria
o confronto com algo diferente, estranho, novo, que desestabiliza, que transforma”, trago uma
parte de um extenso estudo do conteúdo veiculado em mídia impressa de Claudomilson
Fernandes Braga e Pedro Humberto Faria Campos (2016), que se relaciona com o meu objeto
de pesquisa e, ao mesmo tempo, demonstra como as formas de circulação de mensagens
podem produzir sentidos que estão longe de serem inconsequentes.
Em sua obra “Representações sociais e comunicação: a imagem social do professor
na mídia e seus reflexos na (re)significação identitária”, esses autores detectaram um tipo de
apagamento de facetas da identidade do professor como sujeito ativo − “a mídia discursa por
ele” (BRAGA e CAMPOS, 2016, p. 142) − e como se coubesse ao professor do Ensino
Superior apenas “atender as exigências mercantilistas das grandes organizações” (Idem, p.
153). Para Braga e Campos (2016, p. 118), é no processo interacional da comunicação que a
identidade se forja e se consolida. Especificamente sobre identidade de docentes brasileiros,
os autores pesquisaram na base Scielo (Scientific Eletronic Library Online), durante três
meses, e detectaram a quase inexistência de estudos sobre a identidade do professor sob a
perspectiva de “análises decorrentes dos meios de comunicação tendo perspectiva teórica e
metodológica ofertada pela Teoria das Representações Sociais (desenvolvida por Serge
Moscovici) (BRAGA e CAMPOS, 2016, p.119)”. Os estudos que encontraram abrangiam
grupos sociais específicos (áreas da enfermagem, química, educação física, etc.) como lugar
privilegiado na construção dos processos identitários e o envolvimento das tecnologias de
informação e comunicação como parte fundamental deste processo (Idem, p. 120). Já no
campo da educação, Braga e Campos (2016) encontraram maior quantidade de estudos sobre
a identidade dos docentes, mas não sob o ponto de vista da representação do docente na mídia
e nos jornais impressos, em particular (Idem, p. 122). Para preencher essa lacuna, os autores
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selecionaram, com o apoio de um software, 14 mil notícias relacionadas às expressões
“categoria-docente”; “profissão- professor”; “profissão-docente” veiculadas em um jornal de
circulação diária, no período de três décadas (1990 a 2010). Na sequência, selecionaram um
corpus composto por 180 matérias para identificar como o profissional docente foi
representado. Sucintamente, apontaram que os principais temas do noticiário giravam em
torno de reivindicação salarial, greves, remuneração comparada a outros países e sistemas de
avaliação de desempenho do ensino.
Os autores afirmam que o material (corpus) de pesquisa não teve origem em
entrevistas ou documentos produzidos por grupos ou instituições específicas, mas sim em
matérias divulgadas na mídia impressa e disseram que na comunicação de massas a interação
é mediada pelo veículo, e, particularmente no caso da grande imprensa escrita, não são os
agentes ou sujeitos que se expressam diretamente: quem FALA (ênfase dos autores) é o
jornalista, que nunca é neutro (GIGLIONE, 1984, citado por BRAGA e CAMPOS, 2016, p.
137).
Os resultados apontados por Braga e Campos (2016) reforçam dois aspectos que
abordo na pesquisa para construir uma teoria substantiva: a pouca ênfase do estudo da
identidade do sujeito educador do Ensino Superior no Brasil, sob o ponto de vista do campo
da Comunicação, e a possibilidade de enriquecer esse conhecimento dando voz ao docente
universitário, inclusive para entender como a comunicação o desestabiliza e, talvez, o
transforma na atualidade.
Nessa linha de reflexão, a comunicação tem importância no âmbito da educação,
especialmente a partir de seu aspecto dialógico. Para o educador Paulo Freire, o diálogo, e não
o monólogo, deve ser a essência da educação visando à prática da liberdade e aliando-se ação
e reflexão:
não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na
ação-reflexão. Mas se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é
práxis, é transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns
homens, mas direito de todos os homens. Precisamente por isto ninguém,
pode dizer a palavra verdadeira sozinho, ou dizê-la para os outros num ato
de prescrição, com o qual rouba a palavra aos demais (FREIRE, 1987, p.
44).

Freire ressaltou as mediações sociais como o contexto inalienável para as práticas
educacionais através do diálogo: “o diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo
mundo para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu [...]. Porque é encontro
de homens que pronunciam o mundo [...]. É um ato de criação (FREIRE, 1987, p. 45)”.
Para o filósofo Jesús Martín-Barbero, a porta para a comunicação que nos abre Paulo
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Freire é basicamente a sua estrutura dialógica. Há comunicação quando a linguagem dá
forma à conflituosa experiência do conviver, quando se constitui em horizonte de
reciprocidade de cada homem com os outros no mundo. É certo que, sempre que um
homem fala, ele utiliza um código que partilha com outros, mas de onde fala, com quem e
para quê?
Essas questões nos colocam a necessidade de situar análises das formas objetivas da
linguagem nessa sua “potência segunda” (ORTIGUES, 1962, citado por MARTÍNBARBERO, 2014), engendradora do reconhecimento mútuo entre atores e sujeitos. Falar não
é somente se servir de uma língua, mas pôr um mundo em comum, fazê-lo lugar de encontro.
A linguagem é a instância em que emergem mundo e homem ao mesmo tempo. E aprender a
falar é aprender a dizer o mundo. Dizer de si, dizer dos outros, dizer para os outros, dizer para
si a sua experiência da existência.
Como afirma Ricoeur (1969, p.80, citado por MARTÍN-BARBERO, 2014), a análise
da língua desemboca sobre esse outro registro hermenêutico que faz surgir o mundo como
horizonte da palavra. E é nesse tecido de coisas e palavras que a comunicação revela sua
espessura: não existe comunicação direta, imediata, toda a comunicação exige [...]
elementarmente desprender-se das coisas, todo comunicar exige alteridade e impõe uma
distância. Há sempre um sujeito em ambos os lados da comunicação. Esses apreenderão
seus sentidos. A comunicação é ruptura e ponte: mediação. Entre dois sujeitos, por mais
próximos que se sintam, está o mundo em sua dupla figura de natureza e história (MARTÍNBARBERO, 2014, p. 29-30).
Braga e Campos (2016) afirmam que, nesse cenário dito “pós-moderno”, a
comunicação se posiciona como uma das principais, se não a principal condicionante no
processo de formação identitária, mas a partir do seu estudo sobre a representação social do
docente na mídia impressa argumentam que “parece que o coletivo de professor só existe
como figura imaginária" (BRAGA e CAMPOS, 2016, p. 162). Concordo com os autores e,
com base na informação estatística sobre a presença de quase 390 mil professores em
atividade no Ensino Superior no Brasil (INEP, 2016), busco construir uma teoria substantiva
sobre constituição identitária investigando pontos específicos, que talvez os diferenciem entre
si, tais como: se a internet mudou o hábito de buscar informação, se mudou a forma como
realiza atividades de lazer, se as compras on-line facilitam a vida, dentre outros.
A partir de França (2016) e de Marcondes Filho (2017), opto pelo estudo dos sujeitos
em comunicação pelo viés dialógico, considerando a ambiência comunicativa nos seus
aspectos desestabilizadores (como conceitua Marcondes Filho, 2017), e como mediação de
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um sujeito construtor da história (BACCEGA, 2012) para contribuir com o conhecimento
sobre as identidades dos docentes universitários brasileiros em face dos poucos estudos do
tema no campo da Comunicação, conforme apontado por Braga e Campos (2016).
Contudo, o processo comunicacional da atualidade inclui novas linguagens e para
aborda-las, na próxima seção, discorro sobre as linguagens das TICs, que têm hoje uma forte
aderência no processo de ensino-aprendizagem ampliando as formas de comunicação
dialógica nas instituições de ensino das quais os professores e alunos fazem parte.

4.3 AS LINGUAGENS NO PROCESSO COMUNICACIONAL DOS DOCENTES NA
ATUALIDADE
A internet é um marco definitivo no comportamento global da sociedade e,
certamente, a principal ferramenta na transposição de conhecimento entre os diversos países e
culturas. Os educandos vivem conectados às redes sociais e utilizam a web para realizar suas
pesquisas escolares por meio de softwares que disponibilizam informações digitalizadas e
armazenadas em data centers de alta capacidade de processamento. Manuel Castells disse que
os estudos acadêmicos apontam “que 97% das informações do planeta estão digitalizadas e
80% disso está na internet” (CASTELLS, 2014, entrevista on-line). Contudo, apesar da
facilitação ofertada por estes mecanismos de busca, estes não deveriam ser a única fonte de
informação para os nativos digitais que estão chegando ao Ensino Superior nesta década e, ao
mesmo tempo, pode haver uma lacuna na literacia digital dos docentes no uso das
funcionalidades ofertadas pelos dispositivos para comunicação digital. Nesta pesquisa,
investigo como os docentes das diferentes áreas se atualizam pela internet e se comunicam
com os discentes e pares pelas plataformas ou meios de comunicação digitais.
No século 21, no âmbito da educação formal, pensadores como Morin (2011), Sibilia
(2012), Nóvoa (2012) e Martín-Barbero (2014) apontam para a inadiável necessidade de rever
os conceitos e os processos educacionais diante do fato de que a escola, da forma que foi
concebida no século 18, na França 19, não ser mais a única fonte de formação e de informação
para os aprendizes. Para Sibilia, as novas gerações falam uma língua “bem diferente daquela
usada por aqueles que foram educados tendo a escola como seu principal ambiente de

Paula Sibilia relata que, de acordo com os arquivos consultados por Michel Foucault, a “Escola Profissional de
Desenho e Tapeçaria dos Gobelins” da França (1737) criou um modelo de sala de aula como conhecemos hoje,
isto é, com alunos agrupados por faixa etária sob a orientação e vigilância de um professor que atribuía tarefas e
avaliava o resultado, o comportamento e a assiduidade.
19
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socialização e a cultura letrada como seu horizonte de realização” (SIBILIA, 2012, p. 210). O
educador António Nóvoa concorda que a escola cresceu como “palácio iluminado”, porém,
hoje, “é apenas um polo – sem dúvida muito importante – num conjunto de redes e de
instituições que devem responsabilizar-se pela educação das crianças e pela formação dos
jovens (NÓVOA, 2012, p. 43)”. E, mais recentemente, Martín-Barbero (2014), no papel de
educador, está convicto que a capacitação dos alunos para sua inserção ativa no campo de
trabalho profissional não deve ser menosprezada, porém, deve ser reorientada visando a sua
formação de cidadãos, isto é, habilitando-os a serem “pessoas capazes de pensar com as suas
cabeças e de participar ativamente na construção de uma sociedade justa e democrática
(MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 10)”. E Morin (2001) alerta que, no século 21, é necessário
refletir criticamente sobre a raça humana ensinando a “identidade terrena”, uma vez que o
“destino planetário do gênero humano é outra realidade-chave até agora ignorada pela
educação (MORIN, 2001, p. 16)”.
O papel dos docentes, do terceiro ciclo da educação formal, de auxiliar os discentes a
se prepararem para serem profissionais e, ao mesmo tempo, despertar o senso crítico que
norteiem suas decisões futuras, já fazia parte do seu trabalho, mas, após a chegada da internet
no ambiente escolar, há fatos novos que alteram as formas de diálogo entre professores e
alunos. Até os anos 1980 os principais suportes de consulta eram impressos e se utilizavam
principalmente de textos corridos, embora, textos imagéticos e narrativas audiovisuais
também fossem utilizadas como recursos de aprendizagem, notadamente o rádio e a televisão.
Nesse cenário, é relevante lembrar de Martín-Barbero (2014), que aponta que o lugar
de cultura na sociedade muda quando a mediação tecnológica da comunicação deixa de ser
meramente instrumental convertendo-se em estrutural. Para o autor, a espetacularização e a
simulação que as imagens nos submetem afetam profundamente “todas as práticas culturais
de memória, de saber, de imaginário e de criação, que nos introduzem em uma mutação da
sensibilidade (MARTIN-BARBERO, 2014, p.64)”, ou seja, impactam a nossa subjetividade.
Citelli (2014) também observa que o tema da educação “em particular no seu âmbito formal,
[...] pede, de maneira crescente, o estreitamento dialógico com informações e conhecimentos
gerados em fontes indiretamente escolares” (CITELLI, 2014, p. 71).
Martín-Barbero (2014) argumenta que a revolução tecnológica afeta todos os meios
de comunicação, os quais hoje são constituídos não só por novas máquinas, mas também
novas linguagens, escritas e saberes. E afirma, referenciando-se em Castells (1998), que um
dos mais claros sinais da profundidade das mutações que atravessamos encontra-se na
reintegração cultural da dimensão imagética e sonora (associada às emoções e expressões)
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separada e menosprezada pela racionalidade dominante no Ocidente desde a invenção da
escrita e do discurso lógico:
Ao trabalhar interativamente com sons, imagens e textos escritos, o
hipertexto (Landow, 1995; Laufer, 1995) hibridiza a densidade simbólica
com a abstração numérica, fazendo as duas partes do cérebro, até agora
“opostas”, reencontrarem-se. (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 116).

Para o autor, estamos diante de um novo “ecossistema educativo”, que necessita da
intermediação de intérpretes preparados para auxiliar os discentes a serem críticos quanto ao
conteúdo, tão abundante e facilmente disponível nas plataformas digitais.
Trago para essa discussão as reflexões do professor Luli Radfahrer (2012), que alerta
sobre a abundância de conteúdo disponível pela internet. Passamos a viver um paradoxo de
eficiência: há respostas demais para que se possa fazer bom uso delas: “por mais que um
passeio nas paisagens informativas digitais dê a impressão de que a cultura se enriquece, o
que acontece muitas vezes é o contrário: nós nos tornamos depósitos de dados e citações
impensadas (RADFAHRER, 2012, on-line)”. O professor relembra que, antes do surgimento
das plataformas digitais, dizia-se que a informação (a que poucos tinham acesso) era poder e
este aspecto não desapareceu. O “sigilo” foi transferido para a administração da complexidade
das bases de dados. Radfahrer preocupa-se com a seguinte questão: “o livre acesso levou à
sobrecarga de informação sem precedentes, em que são imprescindíveis filtros e intérpretes
para dar sentido a tudo que se acumula. Esses filtros não são neutros. É possível que nunca
sejam (Idem)”.
A meu ver, os docentes podem ser um dos agentes que interpretam e ajudam os
alunos a buscarem diferentes fontes de informação para julgarem com seus próprios valores e
fazerem escolhas de acordo com a sua subjetividade, entretanto, é necessário que os docentes
tenham domínio das novas linguagens e incorporem a literaçia digital para ampliarem as
formas de diálogo em sua atividade laboral.
Em paralelo, em algumas instituições encontram-se presentes recursos tecnológicos
conhecidos como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) com diversas funcionalidades
para a comunicação entre professores e alunos, como também para a gestão dos processos
educacionais. O doutor em engenharia elétrica, Flávio Marques Azevedo (2014), afirma que,
sem o salto tecnológico proporcionado pela internet na década de 1990, contando com o
avanço na parte de interconectividade e largura de banda, não seria possível nada do que
temos hoje: videoconferência, podcasts, aplicativos nas nuvens etc. E acrescenta que foi a
partir da década 1990 que surgiram os serviços interativos de comunicação e de transmissão
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de dados, tais como: Google (1998), Wikipedia (2001), Skype (2003), Facebook (2004),
YouTube (2005) e Twitter (2006). Ele acredita que com o avanço na infraestrutura somado
aos problemas de locomoção das pessoas chegamos à fase do ensino a distância (EaD), que
“surge como um modelo irreversível para se perpetuar nas instituições de ensino”
(AZEVEDO, 2014, p.113). Entretanto, ressalta que, se o conteúdo está mais acessível, o
problema agora é a verificação de procedência e a confiabilidade do material encontrado.
Nesse cenário, cabe aos professores, que optarem por utilizar as TICs, dominarem os novos
processos e recursos de comunicação por meios digitais “na busca de seu novo papel perante a
nova geração de alunos (Idem, p. 114)”.
Sob o mesmo viés argumentativo, Chaves e Garrossini (2015) também acreditam que
há uma nova abordagem sobre os meios de comunicação e o seu papel na formação cultural e
na nova educação. Lembram que, passada a repulsa inicial que costumava “demonizar as
novas tecnologias como corruptoras da ordem social”, passou-se, gradualmente, a buscar
estratégias de incorporação destas novas ferramentas, na busca de uma educação “‘com’,
‘através’ e ‘dos’ meios, com a finalidade de adaptar os conhecimentos de uma nova sociedade
dominada pela hiperinflação ‘de massas e midiática’” (SIERRA, 2014, citado por CHAVES e
GARROSSINI, 2015, p. 73).
Contudo, Chaves e Garrossini (2015) chamam a atenção para a complexidade que
denominam com a “escalada da abstração”, citando o ensaio “A filosofia da caixa preta” de
Vilém Flusser (1985), que separou a empreitada humana em três grandes períodos: a préhistória, história e pós-história.
Na pré-história, período da tradição oral, as representações imagéticas do mundo
implicavam em abstrações das dimensões da profundidade e do tempo para extrair sentido de
uma imagem. Mas, numa imagem, o tempo abstraído “pode ser reconstruído de diferentes
maneiras, à medida que o olhar caminha entre seus elementos composicionais. O tempo não é
mais linear, como o é na realidade física: no campo da imagem, o tempo pode avançar,voltar,
fazer saltos” (CHAVES e GARROSSINI, 2015, p. 75).
Na sequência, no período denominado “história” por Flusser, foi introduzida uma
nova forma de abstração da realidade: o texto. O texto surgiu da decomposição de um
elemento bidimensional, a imagem, para um elemento unidimensional, o texto linear que se
tratava de um código simbólico, dominado por escribas, sacerdotes e alguns membros da elite
até o advento da imprensa. Para Flusser, as massas passaram a dominar um “pensamento
conceitual barato”, em oposição ao “pensamento conceitual hermético” dos círculos
científicos elitistas.
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E, no período mais recente, entramos na pós-história, marcada pelo domínio da
imagem técnica e de um novo tempo circular. Para Flusser, as imagens técnicas “imaginam
textos que concebem imagens que imaginam o mundo (FLUSSER, 1985, citado por CHAVES
e GARROSSINI, 2015, p. 75)”. E essas imagens técnicas são produzidas por aparatos que

produzem informação ampliando o afastamento entre homem e realidade: “por serem muito
semelhantes ao que vemos, parecem mais próximas da realidade do que uma imagem
tradicional, o que induz ao engano amplamente difundido de que são “retratos” da realidade e
de seus fenômenos" (Idem). Os autores fornecem um exemplo simples para explicar a
intermediação técnica que existe entre um desenho pré-histórico e uma imagem técnica
produzida pelos aparelhos que produzem informação:
Um exemplo simples e que faz parte do cotidiano de muitas pessoas é o
momento de digitação de um texto. Observa-se o teclado, em sua existência
física, e na tela de um aparelho a representação de uma folha de papel.
Aparentemente, a situação é tão simples quanto a mecânica da máquina de
escrever. Pressiona-se uma tecla e vê-se o resultado “na folha de papel”. A
realidade do evento, contudo, é bem diferente. Para que isso seja possível, é
necessário que se articulem uma infinidade de textos científicos, como teorias
da cibernética, da ciência da computação, da microeletrônica e do design de
informação e interação, para ficar em poucos exemplos (CHAVES e
GARROSSINI, 2015, p. 76).

Salientam que a distância que a ‘letra’ percorre entre o pressionar e o visualizar é
infinitamente mais complexa do que a distância física percorrida pela letra no sistema
mecânico da máquina de escrever. E é essa complexidade que desafia os educadores a
decodificar os conteúdos da internet junto aos educandos mediados pela “escola paralela” no
contexto da cultura digital.
Para enfrentar essa realidade, Umberto Eco (2017) escreveu em 2007 que, em
primeiro lugar, temos que reconhecer que as informações que a internet coloca à nossa
disposição são imensamente mais amplas e muitas vezes mais profundas do que aquelas de
que dispõe um professor. Contudo, se a internet nos diz quase tudo, não nos indica “como
buscar, filtrar, selecionar, aceitar ou rejeitar as informações (ECO, 2017, p. 87)”. Em segundo
lugar, o filósofo italiano advoga que temos que reconhecer o valor da escola porque todo
mundo é capaz de armazenar novas informações, desde que tenhamos boa memória, porém,
“decidir quais devem ser guardadas ou descartadas é uma arte sutil. E isso faz diferença entre
quem fez um curso de estudos regulares (mesmo mal) e um autodidata (mesmo genial)”
(Idem).
Por último, Eco reconhece que o problema mais dramático é que certamente o
professor também não sabe como ensinar a arte da seleção, mas pelo menos ele sabe que
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deveria saber e, se não é capaz de dar instruções precisas sobre o modo de selecionar, “pode
dar o exemplo de alguém que se esforça para comparar e julgar, caso por caso, tudo o que a
internet coloca à nossa disposição” (Idem).
Nesse sentido, ouvi de dois dos entrevistados nesta pesquisa que os docentes que
dominam o conhecimento das tecnologias analógicas e das digitais têm muito a contribuir
para a formação dos discentes para articular o “saber pensar” e o “saber fazer”. O que quero
ressaltar é que hoje não se trata de substituir o conhecimento, este não muda, o que se altera
são os meios, as sensibilidades e as formas de comunicação.
Voltando à questão da procedência e a confiabilidade do material postado na internet,
atualmente encontra-se em debate temas como “fakenews” (boatos), os haters (“odientos”),
robôs que multiplicam posts, difusão de mensagens baseadas em algoritmos com critérios não
transparentes e que estão presentes na autocomunicação, como Manuel Castells (2017)
chama o sistema de comunicação pelas redes sociais. Para o sociólogo, “criamos um anjo e
um diabo, ao mesmo tempo, exatamente o que somos”. Internet e redes sociais são uma
expressão muito potente da sociedade, com muito pouco controle" (CASTELLS, 2017, p.7 em
entrevista a Helena Celestino). Castells explica o seu raciocínio argumentando que, no
período anterior, o sistema de comunicação de massa estava controlado por empresas e pelo
Estado, mas hoje o Facebook não controla o conteúdo porque o que interessa é o tráfego e a
publicidade.
Além disso, ele acredita que, ao mesmo tempo, que as pessoas mentem e inventam
notícias falsas, também difundem abusos, atos de corrupção e escândalos que antes não eram
falados porque não havia instrumentos, portanto, a sociedade se libertou nas redes sociais. Se
bem que a liberdade tem custo, pode ser usada para caluniar ou para um debate civilizado e
para isso as pessoas precisam ser civilizadas: “se somos não civilizados, a internet reflete o
que somos, o problema é que por vezes, não nos aceitamos como somos (Idem)”.
Vale lembrar que Martín-Barbero alertou, no final do século 20, que os dispositivos
eletrônicos de comunicação trariam uma transformação nos modos de circulação do saber e
esta “é uma das mais profundas transformações que pode sofrer uma sociedade (MARTÍNBARBERO, 2000, p. 55)”. Analisando o impacto que a comunicação digital causaria nos
processos educacionais, o autor afirmou que estamos imersos em uma nova dinâmica que
configura o ecossistema comunicativo em que o saber é disperso e fragmentado e pode
circular fora dos lugares sagrados nos quais antes estava circunscrito e longe das figuras
sociais que antes o administravam.
Nessa seção, verificamos que Castells (2017), Eco (2017) e Radfaharer (2012)
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alertam para a importância de saber filtrar o conteúdo que circula em abundância pela
internet, nem sempre confiável e muito menos neutro. Também trouxe Chaves e Garrosini
(2015) para destacar o caráter singular das tecnologias digitais que embutem uma
interferência humana “invisível” para os olhos dos que não conhecem a sua construção, que
simula um objeto real, como no exemplo da “folha de papel” de uma tela semelhante a uma
folha física. E, ainda, Azevedo (2014) que associou o uso de informações digitalizadas por
conveniência, inclusive para evitar deslocamentos geográficos. Todos esses autores indicam
que o consumo de conteúdo digitalizado permeia o ambiente no qual o professor universitário
constrói e reconstrói a sua identidade profissional sendo instado a ampliar as formas de
comunicação dialógica para continuar a exercer o seu papel de formador e orientador.
Nesse contexto, a figura do professor universitário e da instituição escolar deixaram
de ser únicas como fontes dos saberes (MORIN, 2011; SIBILIA, 2012; NÓVOA, 2012;
MARTÍN-BARBERO, 2014), embora continuem essenciais como formadores de novos
profissionais (saber fazer) e consciência crítica (saber pensar) em nosso país, temas que
abordaremos a seguir.
4.3 O PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E A COMUNICAÇÃO DIGITAL
Os que hoje são professores do Ensino Superior sofreram as consequências da falta
de acesso ao mercado digital internacional que, por questões político-econômicas de reserva
de mercado, foi fechado aos brasileiros até o final dos anos 199020. Somente após a abertura
deste mercado, a população de um modo geral, e em especial os docentes, nosso universo de
interesse, teve acesso aos microcomputadores e tiveram a oportunidade de entrar em contato e
familiarizar-se com as novas (naquele momento) Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICs).
Conforme relatarei em detalhes no capítulo 5, os docentes universitários que
entrevistei, hoje, independente da faixa etária, possuem todos os dispositivos (fixos e/ou
móveis) para comunicação digital e dominam o uso das principais funcionalidades, como
enviar e-mails, mensagens instantâneas e interagir pelas redes sociais mais populares, como o

20

Entre 1977 e 1990, o Brasil implementou uma política de informática baseada num mercado reservado para as
empresas exclusivamente de capital nacional. O objetivo era dominar uma tecnologia de ponta e possuir uma
indústria nacional competitiva, mas, por falta de coordenação e de instrumentos eficazes para atingir o objetivo,
não se obteve o resultado esperado. Após 1990, a política foi revista e, como efeito, a maior parte da população
brasileira só teve acesso às funcionalidades das TICs ao longo da década quando, região por região, foi instalada
a infraestrutura mínima para a transmissão de dados digitais e a relação preço/desempenho possibilitou aos de
maior renda se apropriarem da nova forma de comunicação (IKEHARA, 1992).
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Facebook.
Para Cunha (2000), a revolução tecnológica está produzindo “a fórceps” uma nova
profissionalidade docente: “não há mais lugar para a clássica percepção do professor como
principal fonte da informação, depositário da verdade e das certezas, que, na frente dos
alunos, esmera-se para transmitir tudo o que sabe” (CUNHA, 2000, p. 48).
Contudo, no levantamento de literatura sobre a identidade dos professores
universitários na relação com a comunicação, com a tecnologia digital, ficou visível uma
abordagem mais generalizada a respeito das literacias dos docentes, com ênfase em estudos
sobre professores do Ensino Básico e do Médio. O que, no âmbito da condição educacional
(por vezes precária) da população brasileira, é compreensível a preocupação e enfoque em
descobertas sobre os estágios básicos de formação, porém, deficiente se pensarmos no
incentivo dado pelo estado à ampliação do Ensino Superior, em especial na esfera privada,
nos anos 1980-1990. Além disso, os poucos estudos sobre o Ensino Superior encontrados
versavam sobre áreas específicas do saber, praticamente nada sobre a categoria como um
todo. Essas constatações reforçaram as minhas indagações sobre o docente do Ensino
Superior, considerando-se diferentes áreas do saber e tendo em conta a aproximação com a
computação, como era dito de modo geral, somente a partir da década de 1990, e a relação
com a constituição de suas identidades.
Retomando as considerações de Vera França sobre os sujeitos em comunicação,
adiciono o pensamento do sociólogo Manuel Castells (2014), que defende que o processo
ensino/aprendizagem, no ambiente da cultura virtual, se dá pela interação.
Também para Martín-Barbero (2014), estamos diante de um novo “ecossistema
educativo” no qual a hegemonia da experiência audiovisual se sobrepõe à tipográfica e, mais
importante, reintegra a imagem no campo da produção de conhecimentos (MARTÍNBARBERO, 2014, p. 74). Afirma, ainda, que está em curso uma das mudanças mais
importantes: “a transformação da cultura de massas em uma cultura segmentada, uma vez que
os modos de produção cultural dos meios vão na direção da fragmentação e especialização
das ofertas e dos consumos” (Idem).
Sobre o uso das ferramentas digitais não há consenso: alguns acreditam que são
suficientes para autoaprendizagem, enquanto outros defendem que a intermediação do
professor é indispensável. Neste aspecto, e com base em seus estudos com trabalhadores na
década 2001-10, o sociólogo Richard Sennett afirmou que as pessoas se sentiam preocupadas
e inquietas com seu próprio destino incerto, sob a égide da mudança, além de criticar o
sistema educacional que, ao treinar as pessoas para o trabalho móvel, favorece a facilidade, à
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custa do aprofundamento (SENNETT, 2006, p. 177).
Em 2012, foi divulgado um estudo denominado “Gerações interativas Brasil:
crianças e jovens diante das telas” 21. Participaram da investigação mais de 18 mil
respondentes entre crianças e jovens com idades entre seis e 18 anos, do ensino público e
particular das cinco regiões do país, tanto da zona urbana quanto rural. O estudo foi
conduzido pelo instituto de pesquisa IBOPE e pela Escola do Futuro, da Universidade de São
Paulo.
Como o questionário foi aplicado há cinco anos, imagino que o contingente de
jovens pesquisados, hoje, se encontra na faixa etária entre 20 e 25 anos, e possivelmente,
sejam universitários fazendo uso dos seus dispositivos. Os autores afirmaram que o modelo
aberto da Internet propicia o surgimento de novas relações de poder, mais horizontalizadas em
contraposição ao modelo hierárquico que até então dominava as relações corporativas e
pessoais (PASSARELLI; JUNQUEIRA, 2012, p.18).
Com relação à constituição identitária dos internautas em comunicação pela internet,
Passarelli e Junqueira (2012) relataram que, nos anos 1990, surgiram pesquisas pioneiras
propondo a possibilidade de diferentes identidades quando as pessoas se encontram
conectadas e, em 1993, Howard Rheingold cunhou o termo “comunidades virtuais” para
referir-se a um ambiente de criação e interação coletiva. Em 1995, a pesquisadora do
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sherry Turkle abordou a temática da identidade
criando o conceito de diferentes personas, reforçando o papel do computador na
transformação dos modos de cognição e, posteriormente, Turkle problematizou sobre a
centralidade da tecnologia na vida contemporânea insistindo sobre a solidão na comunicação
pelas telas. Contrariamente, Rheingold, ainda segundo Passarelli e Junqueira (2012), defendeu
que as pessoas que passam mais tempo se comunicando on-line com seus vizinhos também se
envolvem mais com eles fora da internet . (PASSARELLI; JUNQUEIRA, 2012, p.18-19).
Os pesquisadores também disseram que, no atual milênio, a inclusão de pessoas na
comunicação pela internet não se restringe apenas ao acesso às ferramentas digitais, mas trata
também dos usos e apropriações dos conteúdos distribuídos na WEB 2.0 pelos internautas: “a
inclusão social não significa apenas prover as ferramentas, mas possibilitar seu uso de forma
21

Naquele levantamento apenas 20,1% dos jovens brasileiros com idade entre 10 e 18 anos não possuíam ou não
tinha acesso a um celular (PASSARELLI; JUNQUEIRA, 2012, p. 159). E para os adolescentes residentes nas
cidades, as atividades preferencialmente realizadas na Internet foram, pela ordem decrescente de importância:
ver páginas da Web (57%), enviar e-mail (56%), baixar música, filmes ou programas e para estudar e/ou fazer
lições de casa (53% para cada uma dessas opções) (Idem, p.82).

141

crítica, estimulando o aperfeiçoamento das potencialidades informativas e cognitivas e
também, as atividades cidadãs” (Idem, p. 19).
Hoje, com a presença marcante dos nativos digitais (PRENSKY, 2001), Passarelli e
Junqueira (2012) advogam que é necessário um deslocamento do foco teórico dos estudos e
das pesquisas relacionadas à inclusão digital para mapear, caracterizar e estudar as
diferentes literacias (tradução literal do inglês “literacy”), indo além da competência de leitura
e escrita, no contexto da sociedade em rede:
o significado de ser letrado passa a englobar também o fato de ser educado na
linguagem multimídia e hipertextual da tela, que se tornou o meio mais
comum de comunicação e entretenimento. A noção de “literacia” refere-se a
“um processo permanente e contínuo de evolução”. Nessa perspectiva mais
abrangente e progressiva, ela tem sido definida como o conjunto de
competências relacionadas à leitura, escrita e cálculo nas mais diferentes
formas de representação. Nesse sentido, mais do que exclusivamente uma
habilidade, a literacia passa a ser vista como um continuum em construção,
que repercute diretamente sobre a vida das pessoas em sociedade
(PASSARELLI; JUNQUEIRA, 2012, p. 23).

Na prática, Passarelli e Junqueira (2012) esclarecem que, nos dias de hoje, estar
conectado “exige dos atores em rede não apenas leitura, mas também interpretação, pesquisa,
navegação, além do conhecimento de diferentes linguagens multimídia como enviar fotos,
produzir blogs, wikis, bem como perfis no Facebook” (Idem, p. 23). E apresentam um
quadro, traçado por Mark Warschauer, que permite comparar as diferenças entre a literacia
tradicional, ligada apenas às competências de ler e escrever, e o novo conceito de literacia
digital, num contexto de predominância das TIC’s:
Quadro 04: Literacia tradicional e acesso às TIC’s
Literacia tradicional

Contexto de acesso às TIC’s

Estágio comunicativo

Escrita e imprensa

Era econômica
Artefatos físicos

Capitalismo industrial
Livros, revistas,
jornais
Romances, contos,
ensaios, artigos,
reportagens, poemas
Leitura

Comunicação mediada por
computadores
Capitalismo informacional
Computadores

Gêneros de conteúdo

Habilidades relacionadas
à recepção de conteúdos
Habilidades relacionadas
à produção de conteúdos

Escrita

Web-sites, e-mail, mensagens
instantâneas
Leitura e interpretação
multimídia, busca e
navegação
Escrita e autoria e publicação
multimídia
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Brecha (divide)

Literacy divide

Digital divide

Fonte: Elaborado por Passarelli e Junqueira (2012) com base em Warschauer (2003, p.39).

E, concluindo, os pesquisadores se referem aos estudos, no campo das literacias
digitais, de Yoram Eshet-Alkalai (professor do departamento de Educação e Psicologia da
Open University e do Centro de Pesquisa de Integração de Tecnologia e Educação de Israel).
O modelo de Eshet-Alkalai inclui as literacias necessárias para garantir o ensino e
aprendizagem em ambientes virtuais ou presenciais (informação, foto-visual, de reprodução,
de pensamento hipermídia e sócio-emocional) e cada literacia inclui as habilidades
emocionais, sociológicas, motoras e cognitivas necessárias para comunicação em ambientes
digitais (PASSARELLI e JUNQUEIRA, 2012, p. 25).
Nesse cenário, os jovens nascidos após o ano 2000 e que em 2017/2018 chegam à
idade de cursar o Ensino Superior, supostamente apresentam competências digitais para
navegar no ambiente multidimensional do mundo digital, enquanto para uma parcela das
gerações de docentes com mais de 30 anos e desprovidos de literacia em TICs, pode ser muito
difícil se adaptar às novas linguagens na interação com os seus alunos.
Nesta seção, trouxe para o diálogo autores como Castells (2014), Martín-Barbero
(2014), Sennett (2006) e Passarelli e Junqueira (2012), que abordam a necessidade de
desenvolver a literacia digital para adquirir o conhecimento de diferentes linguagens
multimídia. O domínio desse saber é avaliado pelo estágio da incorporação das habilidades de
produção e recepção de conteúdos, conforme apontado por Passarelli e Junqueira (2012) com
base em Warschauer (2003).
Em que medida essa circunstância interfere na constituição da identidade dos
professores universitários, segmentando as análises por área do saber, é o que o meu estudo
pretende investigar.
4.4 ALUNOS DO SÉCULO 21: A DISPUTA PELA SUA ATENÇÃO
Não faz muito tempo, as fontes de distração em sala de aula não costumavam ir
muito além de conversas paralelas, trocas de bilhetes e barulhos externos. Atualmente, com a
disseminação de tablets e smartphones nas mãos dos educandos, se por um lado encurtou a
rota de acesso à informação, por outro lado, tornou-se um desafio para o docente capturar a
sua atenção. A disputa tornou-se tão importante que estimulou a formulação de uma nova
teoria, a da “economia da atenção”, concebida por Herbert Simon, prêmio Nobel de
Economia, que descreveu a atenção como mercadoria: “a riqueza de informação cria pobreza
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de atenção, e com ela a necessidade de alocar a atenção de maneira eficiente em meio a
abundância de fontes de informação disponíveis” (RODRIGUES e ROSA, 2015, p. 11).
A professora Neide Noffs (PUC/SP) disse, em entrevista aos jornalistas Alexandre
Rodrigues e João Luiz Rosa (2015), que a atenção está ligada ao interesse do aluno: “se o que
você está falando não é significativo para mim, então eu não vou prestar atenção” (Idem, p.
12), porém, a indústria do entretenimento movimenta mais de três trilhões de dólares por ano
e também está em busca da atenção dos consumidores. Por essa razão, Gisela Castro chama a
atenção para a necessidade de discutirmos a diversidade de estratégias “no contexto das redes
digitais de comunicação, sociabilidade e consumo que se valem das lógicas de entretenimento
e implicam a formação de subjetividades em nossos dias” (CASTRO, 2012b, p.202).
Jesus Martín-Barbero evidencia que o lugar em que as mudanças na comunicação na
sociedade tecnologizada se fazem visíveis, para o mundo escolar, é o mundo dos mais jovens.
Neste, há empatia com as linguagens audiovisuais e digitais. É através destes signos sonoros,
fragmentados e velozes, que expressam seu ritmo e idioma (MARTÍN-BARBERO, 2014, p.
134). Acrescenta que a oralidade, ainda presente de forma relevante na cultura latinoamericana, estabelece uma relação de cumplicidade com a oralidade/visualidade organizada
pelas linguagens eletrônicas. Para o filósofo, se comunicar é compartilhar significação,
participar é compartilhar a ação. A educação seria, então, o lugar decisivo de seu
entrecruzamento. Mas para isso deverá se converter no espaço de conversação de saberes e
narrativas que configuram as oralidades, as literalidades e as visualidades. Pois, das
mestiçagens que entre elas se tramam é pelo qual se vislumbra, se expressa e ganha corpo o
futuro (MARTIN-BARBERO, 2014, p. 78).
Segundo Serres (2013), as sociedades ocidentais sofreram duas revoluções: a da
transição do oral para o escrito e, em seguida, do escrito para o impresso. Como as anteriores,
a terceira, sob o império das novas tecnologias, é acompanhada por mudanças políticas,
sociais e cognitivas. O autor afirma: “todo homem é um político com um laptop na mão.
Graças à internet, há um espaço que já não é determinado pela distância, mas pelas
proximidades” (p.58). Para Castro (2012a), o jovem digital característico deste começo de
milênio, denominado screenager, protagoniza o papel ubíquo de consumidor/produtor,
receptor, fã, disseminador de conteúdos resultado de sua interação cotidiana com múltiplas
telas que fazem as vezes de “próteses sensoriais” (CASTRO, 2012, p. 62-65).
Em seu ensaio, com base em pesquisas empíricas, “Desiring Recognition,
Accumulating Affect” (2010), Megan Watkins discute os vários afetos vividos por professores
e alunos para desenvolver uma teoria de aprendizagem que atenda ao papel pelo qual hábitos
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e afetos acumulados influenciam no desejo de aprender.
Mais especificamente, a pesquisadora analisa o impacto que a forma de interação
professor/aluno pode influenciar na disposição para a aprendizagem. Seu interesse é explorar
ambas as dimensões do afeto, “da sua capacidade de funcionar como força e capacidade,
affectus e affectio, [...] como o afeto e as formas que o seu acúmulo no organismo pode
promover o desejo e a capacidade de aprender” (WATKINS, 2010, p.270). A autora explica
que o corpo que é afetado é o que pensa e esta influência interfere diretamente no processo de
cognição, na formação da consciência e no desenvolvimento da subjetividade. Argumenta,
ainda, que a intensificação da relação afeto/cognição é de particular importância para a
pedagogia, no caso do meu estudo andragogia por ser tratar de adultos, uma vez que “as
maneiras pelas quais o professor apoia o aluno, influencia sua aprendizagem” (WATKINS,
2010, p.277).
Retomando o tema dos dispositivos digitais, é relevante mencionar que sete entre
cada dez brasileiros passaram a acessar a internet preferencialmente via mobile desde
setembro de 2016 e 80% veem seu celular pelo menos a cada 30 minutos, de acordo com
dados do instituto de pesquisa ComScore. No smartphone, os brasileiros encontram conteúdo,
marcas, cursos e escolas, dispositivos de localização, jogos, etc. De acordo com a ComScore,
o brasileiro jovem de 18 a 34 é maioria no uso de dispositivos móveis, embora o usuário com
mais de 35 anos também seja ávido por smartphone, o qual consome em paralelo ao desktop.
O estudo Mobile & Maslow, realizado pelo instituto de pesquisa, concluiu que o mobile está
presente nas relações de amor e de pertencimento na família e nas amizades, sendo que o
dispositivo é prioritariamente utilizado para comunicar-se pelas redes sociais, enviar e-mails,
tirar fotos, fazer vídeos, navegar na internet e apenas em quinto lugar é usado para telefonar
(RIBEIRO, 2017, p.6-11).
Nesse aspecto, Orozco Gómez (2014) disse que o dispositivo móvel deixou de ser
usado na sua forma clássica, como telefone, e transcendeu a comunicação verbal a distância
para se transformar num aparelho versátil: receptor, produtor ao mesmo tempo de voz, sons,
imagens e textos, que acompanha de maneira cada vez mais personalizada o seu usuário ao
longo da jornada diária. E argumenta que tudo isso faz com que as diversas telas e artefatos
digitais sejam muito mais que unicamente instrumentos: “são dispositivos complexos que, ao
mesmo tempo em que conectam, servem de localizadores, calmantes na incerteza,
entretenimento nos momentos de tédio, fonte de informação etc.” (OROZCO GÓMEZ,
2014a, p.144).
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4.5

TECNOLOGIAS

ANALÓGICAS

E

DIGITAIS:

COEXISTÊNCIA

COMUNICACIONAL
A pesquisadora Paula Sibilia (2012) aponta que, em face às fortes transformações
ocorridas nas últimas décadas, não surpreende que a escola tenha se convertido em algo
terrivelmente “chato” e que a obrigação de a frequentar signifique “uma espécie de calvário
cotidiano para as dinâmicas e interativas crianças contemporâneas” (SIBILIA, p. 206). Em
sua reflexão, essa seria a uma das causas dos altos índices de deserção escolar que se
constatam em todo o mundo.
Ao analisar a instituição Escola na contemporaneidade, Martín-Barbero pondera que
estamos diante de um movimento que retira o saber de seus dois lugares centrais e sagrados: o
livro e a escola. Em sua visão, o processo contemporâneo de ensino/aprendizagem, afetado
pela cultura virtual, não vem substituir o livro, mas “descentrar a cultura ocidental de seu eixo
letrado”, tirando o livro de sua centralidade ordenadora dos saberes, “centralidade imposta
não só à escrita e à leitura, mas ao modelo inteiro de aprendizagem através da linearidade e
sequencialidade implicadas no movimento de esquerda para a direita, de cima para baixo que
aquelas estabelecem” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 126). E acrescenta:
é esse mundo virtual da internet que reformula mais fortemente dentro da
escola as separações radicais entre o que é ciência, o que é arte e o que é
técnica. Pois hoje a técnica é a interface entre a ciência e a arte. Nunca a
experimentação científica esteve tão perto da artística e nunca a arte esteve
tão perto da ciência. Faz muitos anos que Bachelard já propôs que a
imaginação era uma só compartilhada pelo poeta e o cientista, o físico e o
músico, o bailarino e o engenheiro, porque é preciso muita imaginação tanto
para formular a hipótese da Relatividade como para compor a Nona
Sinfonia. (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 127-128).

Contudo, se a cultura virtual abre inúmeras possibilidades de compartilhamento de
saberes e significados, de ação e desenvolvimento do espírito crítico, também poderá
provocar o “anestesiamento” das sensações e até o bloqueio da memória devido ao excesso de
informações. Segundo Norval Baitello, a “incomunicação” é irmã gêmea da comunicação e
elas estão sempre juntas, onde uma está a outra está também. Comunicação e
“incomunicação’ crescem juntas, assim, quanto mais criamos meios e desenvolvemos
tecnologias para nos comunicarmos, se ampliam também na mesma proporção os caminhos
para a “incomunicação”. Um exemplo desse fenômeno é o excesso causado pelos nossos
meios de comunicação. Hoje, “quanto mais informação nos é oferecida, parece que menos
conseguimos absorver, ficamos atordoados e, na tentativa de captarmos o máximo possível,
acabamos por não reter nada” (BAITELLO JÚNIOR, 2005b, p. 31).
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Citelli defende que a internet não é meramente um dispositivo midiático, portanto,
deve ser “perfilada no amplo território da criação cultural”, utilizada principalmente pelos
jovens. Consequentemente, a possibilidade de criar, sentir e transmitir impacta as questões de
ensino/aprendizagem e exige que os educadores recorram a soluções “que não façam
subsumir no encantamento técnico o que possui natureza cultural” (CITELLI, 2012, p. 6).
Na década de 1970, Bolter e Grusin (1999) disseram que o crítico cultural marxista
britânico Raymond Williams (1975) discordou do conceito que o determinismo tecnológico
estabeleceria as condições para a mudança social e para o progresso. Williams estava
reagindo acima de tudo a McLuhan (1964). Para Williams, McLuhan considerava os meios de
comunicação de forma isolada e abstraída de seus contextos sociais, como se a mídia pudesse
atuar diretamente na subjetividadade da natureza humana. Bolter e Grusin (1999) ressaltaram
que ele estava protestando contra uma visão popular nas décadas de 1960 e 1970, de culpar ou
elogiar os meios de comunicação, uma vez que políticos, futurologistas, a mídia impressa e a
eletrônica recorriam, facilmente, à retórica do determinismo tecnológico. Mais adiante, os
entusiastas do cyberspace creditavam a internet a criação de uma nova cultura, enquanto os
opositores falavam como se a própria internet tivesse lançado “uma nova forma de
pornografia (BOLTER; GRUSIN, 1999, p.75-76)”. McLuhan (1964) muitas vezes afirmou
que a mídia nos muda e ela continua a influenciar as versões populares do desenvolvimento
tecnológico hoje. Embora ele tenha sido considerado um radical na década de 1960, McLuhan
depois foi adotado como “santo padroeiro” da indústria da informação. Na década de 1960,
sua frase “aldeia global” soava como um protesto, mas na sequência as empresas de
comunicações tomaram a frase emprestada como mote em sua publicidade.
Em linha com esse pensamento, Chaves e Garrossini (2015) afirmam que McLuhan
desvincula as tecnologias e seu desenvolvimento do contexto histórico e social de onde
emergem. Assim, retira do processo histórico sua autonomia, submetendo-o a esta força
externa, superior e autônoma: a tecnologia. Neste sentido, ele a emancipa, tornando-a capaz
de definir toda a articulação social e mental dos humanos, sujeitando-os. Também
discordando desse conceito, defendem que, antes de ser independente, toda tecnologia, técnica
e/ou articulação mental “é uma manifestação da cultura, não podendo estar externa a esta. É
fundamental levar isto em consideração, principalmente quando nos adentramos nos campos
da ciência da informação, da cibernética e da tecnologia” ( CHAVES e GARROSSINI, 2015, p.
74).

Nesse ponto, convém assinalar que na América Latina, e especificamente no Brasil,
só uma classe culta com certo nível educativo pode envolver-se na interlocução escrita com a
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imprensa. Orozco Gómez ressalta que vários autores, entre eles Martín-Barbero (2003), ao
referir-se ao fenômeno linguístico em tempos de telas, disseram que da oralidade passou-se a
audiovisualidade, como linguagem popular generalizada, dando um salto mortal por cima da
escrita: “isso, como enfatiza Rincón (2012), apesar de a conectividade e sua concomitante
expressividade cada vez mais generalizada permitirem ter tanto ou mais tempo em produzir
mensagens que em lê-las (OROZCO GÓMEZ, 2014b, p.141)”.
Dessa maneira, Orozco Gómez afirmou que nos territórios latinos se arrasta um
“déficit linguístico”, que desemboca num “déficit expressivo”, que, por uma parte, parece
estar determinando a lentidão em incorporar-nos plenamente como sujeitos comunicadores,
emissores, produtores dentro das plataformas de interlocução existentes e, por outra parte,
torna evidente ainda no século 21os vestígios da colonização: “ colonizado somente tinha que
escutar e obedecer, não replicar nem opinar menos ainda expressar-se criativamente”
(OROZCO GÓMEZ, 2014b, p.141)
Os sujeitos educadores podem dar sentido a estas relações, mas, se não forem
capazes, devem buscar os instrumentos necessários para tanto. E podem, enfim, pôr em
prática cotidianamente um esforço para sistematizar o que a internet lhe transmite, em uma
ordem administrada por algoritmos.
4.6 COMUNICAÇÃO E CONSUMO: LUGAR DE CONSTRUÇÃO DOS SENTIDOS
SOCIAIS
Adotei o consumo, material e simbólico, das materialidades e conteúdos de
informação intangíveis ou digitais como referência para refletir sobre a constituição da
identidade dos sujeitos educadores do Ensino Superior na contemporaneidade. Na perspectiva
do consumo, entendo este como uma prática social formadora de identidade do sujeito, muito
distante de ser uma patologia exacerbada na forma de consumismo. No âmbito da
comunicação, na sua acepção mais ampla como exposto em itens anteriores, esta se constitui
como lugar privilegiado na construção dos sentidos sociais, bem como deve contribuir para a
reflexão acerca das concepções e das práticas de consumo que perpassam o conjunto da vida
social.
O consumo não se reduz ao consumismo e é considerado a “marca da sociedade
contemporânea pela sua condição de constituidor de subjetividades, de identidades”
(BACCEGA, 2010, p.30). Baccega aponta que, no final do século 20, com os primeiros
estudos sobre consumo e suas interligações com a comunicação, passou-se a pensá-lo como
um sistema de classificação, um código a partir do qual se traduzem as relações sociais.
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Estudos do consumo elucidam a construção cultural dos significados “a partir do uso dos
produtos pelos indivíduos. O consumo é compreendido também como uma forma de
diferenciação e inclusão social, além de um processo ritual” (BACCEGA, 2014, p. 63).
Ao analisar os significados do consumo na produção de sentidos, na
contemporaneidade, Luís Enrique Alonso, em sua obra La era del consumo (2006),
contextualiza o consumo na contemporaneidade. O consumo é largamente acusado de ser o
grande responsável pelas mazelas sociais – desestruturação da sociedade, desigualdade social,
violência, erosão das instituições tradicionais etc. Identificado com o consumismo, o consumo
é compreendido como uma prática compulsiva e incessante de compra de futilidades e
inutilidades realizada por um sujeito alienado e dominado por suas paixões; predisposto a
sucumbir a todo instante aos imperativos da propaganda e do marketing.
Contrapondo-se à essa perspectiva, Baccega advoga que o consumidor não é um ser
passivo, alienado, manipulado pelo sistema, mas sim, um sujeito ativo nos contextos
sociais que possui percepções, representações e valores que resultam deles e com eles
interagem. Sujeito que de alguma forma encontra na prática de consumo a possibilidade de
compor sua identidade e se incluir na sociedade em geral e em grupos e coletividades em
particular (BACCEGA, 2009, p. 19). A pesquisadora aponta também que a tecnologia, por
fazer parte da trama cultural, tem que ser pensada em toda a sua abrangência, pois está em
todos os sujeitos, alunos, pais e professores e, como consequência, “os meios de comunicação
hoje são um novo espaço do saber, ocupando parte do lugar que antes era destinado apenas à
escola” (BACCEGA, 2009, p.27).
A partir de Brée (1999) e Chaney (2003), Alonso (2006) afirmou que a sociologia
dos estilos de vida tem mostrado que as normas que regem o consumo não estão
desconectadas das que governam as demais atividades individuais e coletivas: “a pessoa que
compra um produto ou recebe o impacto publicitário é a mesma que trabalha, lê, vota ou se
preocupa com a velhice”. Para o autor espanhol, seria errôneo isolar a atividade específica de
consumo e fazer dela uma espécie de abstração. Ele defende que o consumo deve ser
analisado como a resultante “de fatores psicológicos, das reações interpessoais que estabelece,
do contexto social de onde opera e da cultura a que pertence” (ALONSO, 2006, p. 106-107).
Em sua visão, o consumidor é um ator social e não simplesmente um agente
econômico que, de alguma maneira, expressa a sua identidade pelo consumo, inclusive com
racionalidade ao buscar estratégias de mobilização, de exercício dos seus poderes sociais,
informativos e econômicos. Partindo de Rochefort, Alonso (2006) considera extinta a
sociedade do consumo alienada, globalizada, uniformizada e manipuladora dos sentidos. E
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anuncia o assentamento definitivo da “sociedade dos consumidores de onde, perdendo-se
qualquer tom apocalíptico, as práticas aquisitivas se naturalizam e complexificam”
(ALONSO, 2006, p. 102).
Com uma visão crítica sobre o consumo, Bauman (2008) afirma que a sociedade
moderna transformou-se em uma “sociedade de consumidores”, que representa o tipo de
sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia
existencial consumista e que rejeita todas as opções culturais alternativas. Uma sociedade em
que se adaptar aos preceitos da cultura de consumo e segui-los estritamente é, para todos os
fins e propósitos práticos, a única escolha aprovada de maneira incondicional. Uma escolha
viável e, portanto, plausível – e uma condição de afiliação.
Don Slater (2002) argumenta que vivemos em uma sociedade na qual o consumo
assume o papel de principal reprodutor cultural na modernidade ocidental. As escolhas de
consumo cotidianas, atribuídas de significados, dão pistas sobre a organização social de
grupos e os modos de viver praticados dentro das comunidades. Escolhas de consumo e
definição de necessidades são indícios de estilos de vida, associados à construção de
identidades (SLATER, 2002).
Ao consumir, não reproduzimos – jamais – apenas nossa existência física;
também reproduzimos (sustentamos, desenvolvemos, defendemos,
contestamos, imaginamos, rejeitamos) modos de vida específicos,
culturalmente significativos. Ao consumirmos rotineiramente, construímos
identidades e relações sociais a partir de recursos sociais com os quais nos
envolvemos como agentes sociais qualificados (SLATER, 2002, p. 14).

Essa é uma guinada notável no curso da história moderna e representa um verdadeiro
divisor de águas. Segundo o historiador britânico Frank Tretmann 22(2006), estudioso da
cultura do consumo na modernidade, todas as sociedades se engajaram no consumo
(compraram, trocaram, presentearam, usaram produtos e serviços), mas foi apenas no
contexto dos séculos 19 e 20 que as práticas de consumo foram conectadas ao sentido de “ser
um consumidor”, como sendo vetores de identidade, recepção ou categorias para análise.
Segundo Trentman (2006, p.13),
o consumidor estava virtualmente ausente do discurso do século XVIII. De
modo significativo, só aparece em sete dos 150.000 trabalhos da coleção
online sobre esse século – duas vezes como cliente privado, uma como o
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Em 2006, Trentmann escreveu o capítulo "Conhecendo o consumidor: história, identidades e práticas"
(tradução livre de "Knowingconsumers: histories, identities, practices" e, recentemente, publicou o livro
"Império dos bens: como nos tornamos um mundo de consumidores, do século XV ao século XXI (tradução livre
de "Empire ofThings: HowWeBecame a World ofConsumers, FifteenthCenturytotheTwenty-First", 880 pages,
UK edition: Allen Lane/Penguin 2016; US editionHarperCollins 2016).
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cliente que sofre com os altos preços dos comerciantes e três em referência
ao tempo (“o veloz consumidor de horas”).

O historiador afirma que a unificação da categoria “consumidor” se deu a partir da
expansão material e simbólica do consumo na vida das pessoas, principalmente durante o
século 20. Para o autor, foi nesse período que os varejistas e institutos de pesquisa começaram
a substituir o consumidor “genérico” e uniforme por grupos de consumidores segmentados,
aumentando a oferta de bens de consumo (TRENTMANN, 2006).
Neste sentido, Giddens (2002) ressalta que na modernidade os sujeitos são
confrontados com uma complexa possibilidade de escolhas de comportamento e de consumo.
As práticas que um sujeito elege, além de atenderem suas necessidades, também “dão forma
material a uma narrativa particular de auto identidade” (GIDDENS, 2002, p. 79). A
autoidentidade (como se vê) abrange esse caráter reflexivo do sujeito em buscar pela
identidade que melhor traduz suas crenças e seus objetivos de vida. Por exemplo, ao nos
negarmos a seguir uma prática de consumo educacional convencional (passagem pelo
vestibular, ingresso em um curso superior) tornaríamos a entrada no mercado de trabalho
muito mais difícil, excluindo-nos de algumas atividades e cargos.
Da mesma forma, a opção pela desobediência a regras implícitas ou explícitas de
convívio no cotidiano urbano, como pagar pela passagem de ônibus ou depredar monumentos
históricos e áreas verdes, implicaria na privação do consumo do serviço no primeiro caso e
em uma possível punição legal no segundo. Exemplos que uso para ilustrar o fato de que,
embora tenhamos a opção de não seguir as práticas de consumo hegemônicas, estaríamos
sujeitos a sanções, por vezes rigorosas, aplicadas formal ou informalmente. Além disso, em
muitos casos, o acesso a uma maior variedade de serviços e produtos se apresenta
preferencialmente às elites, seja por questões de preço ou de distribuição, mas também, de um
modo mais decisivo, pelos filtros simbólico-culturais, a multiplicidade de ofertas não se
apresenta de modo democrático, sendo regulada pelo hegemônico.
A apreensão dos significados de uma sociedade depende da cultura. Para Douglas e
Isherwood (2013), a função essencial do consumo na cultura é fazer sentido, construindo
um universo inteligível. O consumo funcionaria como um código, a partir do qual se
traduzem muitas das relações sociais, permitindo classificar coisas, pessoas, produtos e
serviços, indivíduos e grupos. Nos termos dos próprios autores, “o consumo usa os bens para
tornar firme e visível um conjunto particular de julgamentos nos processos fluidos de
classificar pessoas e eventos (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2013, p.115)”.
Dessa maneira, ao classificar e atribuir sentidos à experiência social, o consumo
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pode ser entendido como um demarcador de identidades, tornando visível à sociedade os
discursos que os sujeitos elegem para si. Os autores defendem que se deve abandonar a ideia
de consumo apenas como saciador de necessidades básicas e mecanismo para despertar inveja
em outros indivíduos, argumentando que os bens de consumo na modernidade são
“necessários para dar visibilidade e estabilidade às categorias de cultura (DOUGLAS e
ISHERWOOD, 2013, p.105)”.
Nessa dinâmica, o gosto tem função primordial na formação identitária. O gostar não
é neutro: indica, define e sustenta a posição social de quem gosta. Bourdieu defende que o
gosto não é inato aos sujeitos, mas fruto do nível de instrução e do ambiente social em que
estão inseridos (2015, p. 9). Segundo este autor, que traz uma reflexão do ponto de vista da
sociedade francesa, a educação seria a base do gosto, com ênfase na socialização primária: é
nela que incorporamos determinados esquemas de percepção, classificação e valoração do
mundo social. É nessa socialização que constituímos nosso habitus, que nos inclinam a
determinadas práticas de consumo.
A partir do gosto, o consumidor pode antecipar, sem consciência dessa antecipação,
os efeitos sociais de uma aquisição. É pelo gosto que as classes dominantes asseguram sua
posição, por exemplo, em um sistema hierarquizado de significações. As escolhas estéticas,
como o vestuário, alimentação, decoração da casa, etc. são modos de reafirmar a formação
cultural, afirmando a posição social que se ocupa e mantendo afastados aqueles que não
compartilham dos mesmos gostos e códigos culturais (BOURDIEU, 2015, p.55).
O consumo é um fenômeno que traduz o gosto, mas sua natureza está calcada em
pré-construções naturalizadas, instrumentos inconscientes de construção. Recorrendo a
Proust, para quem a distinção trata da “arte infinitamente variada de marcar as distâncias”,
Bourdieu aponta que a maneira de usar bens simbólicos e, em particular, daqueles que são
considerados como os atributos da excelência, constitui um dos marcadores privilegiados da
“classe”, ao mesmo tempo em que são instrumentos por excelência das estratégias de
distinção (BOURDIEU, 2015, p.65).
Para Slater (2002), no contexto da sociedade do consumo, a aquisição de bens estaria
mais voltada aos aspectos culturais do que às funções utilitárias dos produtos, isto é, seriam
valorados os sentidos simbólicos em torno dos produtos em detrimento de sua função prática.
Para McCracken (2007), os bens seriam o registro material dos significados culturais e
simbólicos do consumo, incapazes de serem mensurados de outra maneira. Ainda segundo o
autor, ao receber e consumir um bem de consumo, os sujeitos são receptores de conceitos,
códigos e significados, tomando para si as propriedades simbólicas do bem que consomem.
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O sistema de consumo supre os indivíduos com os materiais culturais
necessários à realização de suas variadas e mutantes ideias do que é ser um
homem ou uma mulher, uma pessoa de meia-idade ou um idoso, um pai, um
cidadão ou um profissional. Todas essas noções culturais estão concretizadas
nos bens e é através de sua posse e uso que o indivíduo as assimila em sua
própria vida (McCRACKEN, 2007, p. 119).

Nesse contexto, a constituição de identidades aparece mediada pelo consumo. Na
contemporaneidade, o consumo é referente fundamental para conformação de narrativas
sobre si e sobre o outro, compondo universos simbólicos repletos de significações. Ao
consumir, os sujeitos constroem discursos frente à sociedade, discursos esses que dão coesão
às suas identidades. Para Slater (2002), através do consumo os sujeitos conectam o campo
social à natureza de suas identidades, ou seja, por meio do consumo os sujeitos absorvem os
sentidos construídos coletivamente e o aplicam à sua esfera individual, por meio de suas
práticas cotidianas.
O antropólogo britânico Daniel Miller, estudioso da cultura material, disse que
grande parte do que nos torna o que somos existe não por meio da nossa consciência ou do
nosso corpo, mas pela convivência com objetos “invisíveis” e não mencionados. Contudo,
estes encontram-se presentes no ambiente exterior, que “nos habitua e nos incita” (MILLER,
2013, p. 79). Miller usa a expressão “tão óbvio, que cega” para explicar que quando algo é
evidente demais, podemos chegar ao ponto de não nos darmos conta da sua presença.
Mesmo assim, o olhar sobre as práticas de consumo disseminada nos meios de
comunicação e presente em falas de pesquisadores do campo acadêmico é, frequentemente,
estereotipado. Ao ato de consumir, abstrato e indefinido, é endereçada a razão da
desigualdade econômica entre grupos sociais, a desagregação das famílias, o uso da violência
para prevalecimento das vontades, a erosão das instituições tradicionais, etc. Ao ser associado
ao consumismo, o consumo é compreendido como uma prática compulsiva e incessante de
compra de futilidades e inutilidades realizada por um sujeito alienado e dominado por suas
paixões; predisposto a sucumbir a todo instante aos imperativos da propaganda e do
marketing.
Barbosa e Campbell (2006) compartilham a visão do porquê o consumo é entendido
como uso e manipulação ou como experiência. Para os autores, a ambiguidade começa na
própria etimologia dos termos: “consumo deriva do latim consumere, que significa usar tudo,
esgotar e destruir; e do termo inglês consummation que significa somar e adicionar”.
Etimologicamente, o sentido negativo do consumo predomina sobre o positivo, o que pode
explicar em parte a maneira pela qual, historicamente, o tema é tratado tanto por intelectuais e
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acadêmicos quanto pelo senso comum (BARBOSA e CAMPBELL, 2006, p. 22). Apoiando
essa explicação, recorro a Sassatelli (2014), que discorre sobre a estigmatização do consumo
como fonte de desordem moral. Para ela, a hostilidade ao consumo, de bens materiais, estaria
ligado ao conservadorismo de estratos da sociedade contrários ao crescimento econômico por
meio da inclusão de grupos sociais ascendentes ou de “ameaça a ordem de gênero tradicional”
(SASSATELLI, 2017, p. 71). Por outro lado, a estudiosa de ciências sociais e políticas afirma
que os que fazem apologia ao livre mercado alegam que tal característica deve ser vista como
uma força civilizadora que pacifica sociedades (Idem, p.70).
No entanto, observo que as práticas capitalistas na sociedade contemporânea,
mencionadas por Sassatelli, apesar de disseminadas, não são totalizantes. Se pensarmos no
consumo como um direito que deve se estender a todos os sujeitos, temos também de pensar
que nem todos podem desejar fazer parte da “sociedade do consumo”. Na sociedade em rede
(Castells, 2008), com intenso fluxo de informação entre os sujeitos, muitas das práticas de
consumo da sociedade são colocadas em contestação, questionando também o pertencimento
de alguns indivíduos nessa sociedade.
As resistências à sociedade de consumo podem ser encontradas em questões morais,
políticas, econômicas, assim como em preferências pessoais e aderência a estilo de vidas
específicos. As pesquisadoras Rose de Melo Rocha e Simone Pereira (2016) argumentam que,
ao invés de bloquearem toda e qualquer práticas do consumo, os sujeitos criam estratégias de
consumo que sejam condizentes com o que acreditam. Segundo as autoras, os indivíduos
conseguem identificar a “ambivalência do capitalismo contemporâneo”, identificando práticas
de consumo possíveis e que não estariam atreladas aos aspectos negativos.
Portanto, o campo da comunicação articulado ao consumo não se resume a
posturas simplistas, como a de fornecer uma espécie de manual de comportamento do
consumidor ou a prática de garantia dos direitos básicos do consumidor – como o de verificar
a data de validade no rótulo de um alimento (BACCEGA, 2012) ou a de exigir das empresas
preço razoável e qualidade adequada em relação aos produtos e serviços ofertados. Vai mais
além: faz parte de um processo formativo que venha a contribuir para conhecimento crítico e
reflexivo que articule as práticas de consumo com a realidade cultural total onde se dão as
relações sociais.
Nesse sentido, Slater (2002, p. 147) afirma que os tipos de consumo são como um
mapa da ordem social, “com o qual é possível identificar as classificações e categorias que a
constituem”, portanto, é possível mapear as identidades observando como os “agentes sociais
reais” usam habilmente os recursos culturais (linguagem, coisas, imagens) para atender às
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suas necessidades (SLATER, 2002, p. 146).
Um dos aspectos primordiais para tratar da relação da identidade com as práticas de
consumo refere-se ao reconhecimento dos sujeitos em diferentes grupos sociais. Partindo do
pressuposto que os bens não são socialmente arbitrários, pois comunicam significados de
acordo com a cultura (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2013; SLATER, 2002), consideramos
que por meio do consumo as pessoas dizem algo sobre si mesmas, sobre a sua família,
sobre o que as tornam singulares, semelhantes ou diferentes das outras. Para Slater
(2002, p. 149), as pessoas se integram e se reconhecem ao compartilharem códigos, tangíveis
e intangíveis, e participarem de rituais de consumo que constitui dessa maneira “um mundo
social inteligível”. Ressalte-se aqui a importância do acesso aos códigos intangíveis no
processo de compartilhamento.
Para Slater ainda, a desigualdade socioeconômica, marcada pela diferença na posse
de bens materiais, origina-se na falta de acesso ao fluxo de informações. O autor explica que
“ao consumir menos, somos excluídos de eventos e de conhecimentos sociais fundamentais”,
o que implica em consequências materiais diretas (SLATER, 2002, p. 149). Cita como
exemplo as redes sociais de amigos que informam sobre oportunidades e privilégios desde
que se tenha a capacidade de usar apropriadamente os códigos dos bens e seus usos rituais,
além de possibilitar que se mantenham atualizadas com as informações sobre os bens das
quais as pessoas dependem para continuar como membros da rede.
Apreende-se daí que as diversas formas de consumo organizam a vida social e criam
vínculos entre indivíduos na sociedade. No âmbito da educação escolarizada e partindo do
sociólogo norte-americano Craig Calhoun (1993), Citelli chamou a atenção para as relações
sociais primárias, secundárias, terciárias e quaternárias na atualidade. As relações sociais
primárias ocorrem entre pessoas e no interior da família. As secundárias envolvem planos
sociais, mundo do trabalho e a própria escola. As terciárias são constituídas pela presença dos
mediadores técnicos, pela comunicação de massa. Segundo o autor “é preciso agregar, em
nosso tempo, o plano quaternário, perpassado pela maquinaria que ao nos circundar promove
mudanças nos comportamentos, atitudes, formas de ser e existir” (CITELLI, 2012, p. 5). A
posse e forma de utilização dessa maquinaria é abordada no presente estudo, mais
especificamente no consumo de informações via dispositivos de comunicação conectado ou
não à internet.
O consumo relaciona-se fortemente com a educação, formal ou não, processo social
no qual se pode formar o cidadão crítico. Para tal formação, para que o sujeito consiga ser
atuante na construção de nova realidade social é imprescindível que ele tenha condições de
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relacionar-se reflexivamente com o consumo. Dizemos que ele está no bojo do campo
comunicação/ educação por ser esse locus privilegiado da formação dos sentidos sociais,
palco da guerra permanentemente entre o que existe e o que há de vir, território da luta entre
as agências, na disputa pela constituição dos significados sociais, incluindo o próprio
consumo e dos valores que vão se ressignificando de acordo com o espaço e tempo da práxis.
É aí que podemos ganhar muitas batalhas, num processo cumulativo para a mudança, usando
a arma do conhecimento” (BACCEGA, 2012, p. 254).
No mundo latino-americano, Orozco Gómez lembra que há um problema maior que
incide no comunicativo – mas o transcende – que consiste em um desequilíbrio educativo
acumulado ao longo do tempo, não só dos “Cem anos de solidão”, de Garcia Márquez, mas
também “dos quinhentos desde a colonização europeia, uma vez que sempre se inibiu a
expressão e a escola, até se enfatizou a leitura em detrimento da escrita, ou seja, a recepção e
não a expressão” (OROZCO GÓMEZ, 2014b, p.141).
Portanto, é primordial que não se perca de vista a necessidade de refletir sobre a
constituição das identidades relacionadas ao consumo cultural que inclui, obviamente, os
interesses dos produtores das materialidades, que nem sempre são neutros, voltados para o
consumo de informações.
Relacionando os conceitos que abordei na seção 4.4 sobre as habilidades de produção
e recepção de conteúdos conforme apontado por Passarelli e Junqueira (2012), com base em
Warschauer (2003) com o consumo, entendo que no caso dos docentes universitários é mais
importante saber como eles consomem informações do que apenas investigar a posse de
materialidades para comunicação por meios digitais.
Para a elaboração de uma teoria substantiva sobre a identidade dos professores
universitários da atualidade, considero relevante investigar e comparar as habilidades de
docentes de diferentes áreas por meio de indicadores, de frequência de uso de
funcionalidades, como envio de e-mails e mensagens instantâneas, acesso a diferentes redes
sociais, uso de diferentes aplicativos e softwares tanto para hardware quanto para dispositivos
móveis no cotidiano e, principalmente, nas atividades de docência, conforme detalhei no
capítulo 2 sobre o roteiro e questionário de pesquisa.
Explanadas as questões teóricas que interrelacionam a comunicação e o consumo na
atualidade, as quais são demarcadoras das identidades e dos processos de aprendizagem,
servir-me-ei delas para a análise das entrevistas com os docentes, tema de nosso próximo
capítulo.
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5. ANÁLISE DOS DADOS
Os resultados apresentados a seguir surgiram dos dados coletados das entrevistas
realizadas com os professores e gestores do Ensino Superior. Ressalto que, ao codificar,
busquei utilizar, sempre que possível, palavras, termos e expressões que foram verbalizadas
pelos entrevistados ipsis literis, ou seja, nos mesmos termos das respostas, inclusive as que
denotam julgamento de valor.
Por conta do marco teórico-metodológico da Teoria Fundamental, as Categorias
foram descritas e interpretadas à medida em que são apresentadas no texto e são desdobradas
em quadros com Subcategorias, Propriedades e Dimensões, que são explicadas, assim
como os critérios que as conformam, a seguir.
Cada uma das interpretações foi acompanhada de citações, que foram editadas sem
prejuízo do conteúdo, para demonstrar o percurso da minha análise. Esses elementos é que
formam a base para a teoria substantiva, isto é, fundamentada em dados, para explicar a
constituição da identidade flexível e fragmentada do professor universitário em processo
de reposicionamento profissional em face das novas tecnologias de comunicação e
informação na sociedade em rede contemporânea. Destaco, ainda, que a ordem de
apresentação a seguir não significa necessariamente a ordem com que os dados foram
coletados nas diferentes fases da pesquisa empírica.

5.1 ALGUMAS ESTATÍSTICAS DO CENÁRIO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO
BRASIL
Antes de entrar na análise dos dados coletados em campo, vale a pena expor um
dimensionamento do cenário do Ensino Superior no Brasil. Anualmente, o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) realiza o Censo da Educação
Superior. Nas informações divulgadas pelo INEP e organizadas na Sinopse Estatística da
Educação Superior 201623, foram apresentados dados com referência à instituições por
organização acadêmica, recursos humanos, cursos de graduação presenciais e a distância,
matrícula, concluintes, dentre outras.
Em 2016, de acordo com o censo, disponibilizado no site do órgão, observei um
número de 8 milhões de matriculados, sendo aproximadamente 4,1 milhões de jovens na faixa
de 17 a 24 anos.

23

Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
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O estudo governamental aponta também que das 2.407 instituições de ensino, 2.111
eram da categoria administrativa privada, portanto, representavam 88% do total. Quanto aos
alunos matriculados, a distribuição é a seguinte: de um total de, aproximadamente, 8 milhões
de estudantes, 6 (seis) milhões encontravam-se na rede privada e 2 (dois) milhões na rede
pública.

5.1.1 Professores universitários
Com relação ao total de 397,6 mil docentes (em exercício e afastados), havia 219,5
mil na rede privada (55% do total) e 178,1 mil professores na rede pública (45% do total).
Considerando que, no regime político brasileiro, o Poder Executivo tem a responsabilidade de
definir os rumos da educação brasileira através dos órgãos oficiais, é relevante consultar o que
propõe o Plano Nacional de Educação24 (PNE) aprovado em 2014, mais especificamente ao
que se refere ao Ensino Superior. Ressalte-se que nas metas do PNE a maior parcela das
matrículas ficou a cargo das instituições educacionais privadas 25, pelo qual se apreende a
importância da atuação delas em nossa sociedade. Para o bem ou para o mal, são elas que
arcam com a responsabilidade de preencher a lacuna quantitativa e qualitativa para todos que
almejem a escolaridade superior.
Não apenas os números servem para compreensão do contexto. As diretrizes
educacionais também são de extrema importância para tal. A Meta 12 do PNE propôs elevar
a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% da população de 18 a 24 anos,
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas no
segmento público. Nesse quesito, depreende-se que 60% das novas matrículas seriam
atribuídas às instituições privadas, talvez com o auxílio de financiamento para os estudantes
de baixa renda. Essa regra apontou para um modelo no qual a iniciativa privada consolida
certa hegemonia frente à pública.
Já a Meta 13 propôs elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção
de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de

24

Plano Nacional de Educação - PNE, Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014, disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm>
25

Meta 12.20) ampliar, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, de que
trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e do Programa Universidade para Todos - PROUNI, de que trata a
Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005, os benefícios destinados à concessão de financiamento a estudantes
regularmente matriculados em cursos superiores presenciais ou a distância, com avaliação positiva, de acordo
com regulamentação própria, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação (PNE, Lei Nº 13.005 de
25/06/2014)
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educação superior de 70% para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo,
35% (trinta e cinco por cento) doutores. E apontou que a qualidade da educação superior está
diretamente associada ao ensino, à pesquisa, à extensão, ao desempenho dos estudantes, à
gestão da instituição e à titulação do corpo docente, sobretudo em cursos de mestrado e
doutorado. Associado a isso, há os dados referentes ao corpo docente. Vemos que alguns
números já foram alcançados. Em 2016, os dados apontam que a maioria (78%) dos 384 mil
docentes da educação superior em exercício possui titulação (mestrado ou doutorado).
Desses, 169 mil estão contratados na esfera pública e 214 mil na esfera privada. Veja a
Tabela 02:

Tabela 02: Estatísticas dos docentes de Ensino Superior em exercícios no Brasil em 2016
Grau de formação

Privada

Pública

Total

Sem Graduação

3

8

11

0%

Graduação

278

5.1110

5.388

1%

Especialização

61.412

16.916

78.328

21%

Mestrado

104.589

45.941

150.530

39%

Doutorado

48.268

101.569

149.837

39%

Total

214.550

169.544

384.094

100%

Fonte: Elaborado pela Autora com base nos dados do INEP, 2016.

A distribuição dos docentes, segundo a faixa etária, segue de acordo com a Tabela 03,
pela qual se nota já um contingente de 6,7% de professores na faixa de 25 a 29 anos, que
praticamente já fizeram toda a sua formação utilizando-se de mídias digitais e terão facilidade
e familiaridade para poderem utilizá-las como técnicas de ensino e aprendizagem com seus
estudantes. O grande contingente, porém, está na faixa-etária de 35 a 39 anos. Este grupo
é composto por pessoas que podem ser consideradas migrantes digitais (PRENSKY, 2001),
ou seja, tiveram boa parte de suas formações analógicas e atuação profissional
predominantemente digital. A grande maioria dos docentes está compreendida na faixa-etária
de 30 a 54 anos (como destacado na Tabela 03a seguir).
Tabela 03: Docentes em Exercício por faixa-etária - Brasil – 2016
Faixa Etária

Privada

Pública

475

897

1.372

0,4%

De 25 a 29 anos

15.446

10.440

25.886

6,7%

De 30 a 34 anos

36.084

23.681

59.765

15,4%

Até 24 anos

Total
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De 35 a 39 anos

42.202

27.840

70.042

18,1%

De 40 a 44 anos

36.020

24.401

60.421

15,6%

De 45 a 49 anos

28.974

21.562

50.536

13,0%

De 50 a 54 anos

25.985

22.050

48.035

12,4%

De 55 a 59 anos

16.832

16.059

32.891

8,5%

De 60 a 64 anos

10.710

11.559

22.269

5,7%

65 anos ou mais

9.554

7.233

16.787

4,3%

222.282

165.722

388.004

100%

Total

Fonte: Elaborado pela Autora com base nos dados do SEMESP/SINDATA, 2017.

5.1.2 Ensino a distância
De acordo com a ênfase dada pelos governos brasileiros para aumentar a quantidade
de alunos cursando o Ensino Superior, houve um esforço através de vários programas criados,
a partir do início dos anos 2000, com o aumento das vagas e consequentemente das matrículas
no Ensino Superior sustentados pelas iniciativas de Ensino a Distância, Curso Superior de
Tecnologia (CST) e pelos programas governamentais de incentivo aos educandos, como o
PROUNI, FIES E NOVO FIES.
A rede privada se aproveita da oportunidade gerada pela política de incentivo
governamental e passa a investir mais fortemente no ensino a distância (EAD). Do número
de matriculados atualmente, com base nos dados de 2015, destaca-se que, ao se separar o
ensino presencial do EAD, a proporção de alunos matriculados em cursos presenciais é de
73% para a rede privada e 27% para rede pública. Porém, já no EAD, no Brasil, a rede
privada avança para 91% contra apenas 9% na rede pública. No geral, o EAD, em 2016,
atingiu 1,39 milhões de matriculados, o que representa 17,3% da totalidade dos 8 milhões de
estudantes matriculados no Ensino Superior.
Em relação aos docentes, segundo Censo do INEP em 2016, percebe-se que os
professores que atuam no EAD no Brasil ainda representam uma parcela pequena de 3% do
contingente de professores em atividade no país. O crescimento do Ensino Superior, entre
2000 e 2015 pode ser observado também pelo crescimento do número de cursos oferecidos,
sendo o destaque, no caso dos cursos presenciais, a rede privada que evoluiu de 6.564 para
21.778 cursos, ou seja, um crescimento de 3,31 vezes. Já o número de cursos da rede pública
teve um crescimento menor, porém, não menos importante de 2,57 vezes.
Tão expressivo quanto é o crescimento de cursos EAD, a partir de 2009, quando
eram um total de 849 cursos e passaram para 1.476 em 2015, ou seja, um crescimento de 73%
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em 6 anos. É digno de nota observar que se, em 2009, a rede privada era 11% maior que a
rede pública, essa proporção subiu para 149% em 2016 (SEMESP/SINDATA, 2017).

5.1.3 Relação docentes por porte das instituições do Ensino Superior
Em relação aos cursos presenciais, apesar de ter ocorrido uma expansão dos cursos
da rede privada entre 2006 e 2015, motivados pelo modelo de financiamento de estudantes via
programas governamentais, no último ano (2015), houve um contingenciamento dessa
política, que refletiu no número de cursos, com uma diminuição de 8,4% na rede privada.
Nesse mesmo âmbito, a rede pública praticamente não foi afetada. Porém, houve uma
diminuição sensível (3%) no número de novos estudantes matriculados na rede pública.
Já o número de instituições públicas nos últimos 10 anos se manteve praticamente
constante, com pouca variação, enquanto as instituições da rede privada tiveram um aumento
praticamente exponencial (102%) entre 2000 e 2007. Este número, no entanto, se estabilizou
nos anos seguintes.
Em relação aos docentes os dados não seguem exatamente a mesma proporção do
número de cursos da rede privada e pública. Embora a contratação de professores tenha
aumentado ao longo dos últimos 15 anos, a proporção dos professores entre a rede pública e a
rede privada está diminuindo. Em 2003, havia no total 254 mil professores, sendo 165 mil na
rede privada (65%) e 89 mil professores na rede pública (35%). Em 2016, o número total
passou para 388 mil com uma diminuição na proporção para 57% na privada, conforme a
Tabela 04:
Tabela 04: Docentes em Exercício por característica da instituição - Brasil – 2016
Rede

Docentes

Privada

222.282

57%

Pública

165.722

43%

Total

388.004

100%

Fonte: Elaborado pela Autora com base nos dados do SEMESP/SINDATA, 2017.

Nas instituições privadas, mais da metade dos docentes se dividem, de acordo com a
Tabela 05, em instituições de pequeno porte e nas gigantes. Já nas públicas, mais da metade
encontra-se em universidades gigantes.
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Tabela 05: Docentes em Exercício conforme o tamanho da instituição - Brasil – 2016
Porte IES Mantenedora

Privada

Pública

Total

Pequeno Porte (até 1 mil alunos)

64.982

11.031

76.013

19%

Médio Porte (entre 1 e 3 mil alunos)

37.150

15.784

52.934

14%

Grande Porte (entre 3 e 20 mil alunos)

46.477

49.767

96.244

25%

Porte Gigante (acima de 20 mil alunos)

73.673

89.140

162.813

42%

Total

222.282

165.722

388.004

100%

Fonte: Elaborado pela Autora com base nos dados do SEMESP/SINDATA 2017.

Desses números, em geral, podemos depreender que os docentes tiveram nos últimos
anos a expansão de suas possibilidades profissionais com o incremento de muitos cursos e
estudantes no sistema de ensino superior do País. Essa amplitude da demanda, atrelada os
fatores

sócio-econômicos,

culturais

e

tecnológicos,

trouxeram

certamente

novas

sensibilidades a esse profissional e, consequentemente, à constituição de sua identidade. É o
que será visto nas entrevistas. Antes, porém, apresento os resultados da pesquisa on-line sobre
as práticas de consumo, no contexto da cultura digital, que realizei com os docentes
entrevistados.

5.2 CONSUMO E APROPRIAÇÕES DAS TICS PELOS DOCENTES
Como dito no capítulo 2 deste trabalho, realizei uma pesquisa on-line com os doze
professores entrevistados. Apliquei um questionário estruturado (formulário Google), com o
objetivo de conhecer detalhes do consumo de aplicativos e softwares no exercício da
docência, assim como para identificar indicadores de suas impressões primárias em relação à
comunicação por meio digital.
Relembrando, boa parte das indagações que apresentei aos respondentes foi baseada
no questionário aplicado junto a jovens de 13 a 24 anos e que fizeram parte da obra
“Juventude conectada” (2014) da Fundação Telefônica. Outras perguntas do questionário
foram formuladas com base em estatísticas apresentadas por Victor Caputo sobre “Os 10 apps
mais baixados no Brasil em 2015” e “Os 40 melhores apps para smartphone de 2015”,
publicadas na revista Exame Tecnologia.
Diante das respostas, posso inferir alguns usos e práticas que auxiliam na
compreensão da constituição da identidade do docente universitário na contemporaneidade.
A começar pelas características profissionais, a maior parte dos entrevistados (nove)
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concluiu o ensino superior há mais de 15 anos, ou seja, são egressos de um modelo de ensino
diferente segundo o qual atuam hoje como docentes. Outro dado importante é que dois terços
deles atuam como docentes e pesquisadores ou docentes com outra atividade remunerada.
A pesquisa é dividida em três seções, sendo a primeira dedicada ao conhecimento do
perfil do entrevistado. Os resultados da primeira seção (perguntas P1 a P10 do Apêndice C),
que trouxeram dados detalhados da educação formal e das disciplinas que ministram aulas
foram utilizadas no Quadro 02 do capítulo 2 e não serão comentados aqui.
Na segunda seção, analiso, por meio de indicadores, o grau de intimidade dos
pesquisados com os recursos da tecnologia de informação e comunicação digital. Nessa seção
(perguntas P11 a P68 do Apêndice C) dividi as respostas em sete blocos para analisar os
indicadores de incorporação das literacias digitais no cotidiano e nas atividades de trabalho.
E, na terceira seção, na qual o professor foi instado a avaliar em uma escala Likert,
de zero a dez pontos, o seu grau de concordância a afirmações dos aspectos práticos no uso de
internet, analiso e comparo as respostas por área disciplinar dos docentes.
As análises das respostas enviadas pelos 12 professores (quatro da área de Artes,
quatro da área de ‘Exatas’ e quatro da área de Ciências Sociais) seguem comentadas abaixo.

5.2.1 Segunda seção
a) Primeiro bloco: comunicação e interação por meios digitais
As respostas para as questões relacionadas à comunicação e interação por meios
digitais indicou que há diferença entre as áreas dos docentes pesquisados.
Verifiquei nas respostas que a maior parte dos respondentes já incorporaram em sua
rotina leitura de e-mail; o acesso às redes sociais, como Facebook / LinkedIn / Twitter e o
uso de mensagens instantâneas, como SMS, WhatsApp, Skype, Telegram, com frequência
diária.
Já o acesso à notícias postadas em blogs de temáticas variadas (moda, culinária,
esportes, negócios, política, etc.) é mais frequente entre os docentes de Artes e de ‘Exatas’
enquanto somente um de Ciências Sociais acessa uma vez ao dia e outros dois informaram
que não acessam tais blogs.
Uma questão que me intrigou, por ser relacionada à sua atividade de trabalho, foi a
questão específica de participação em fórum de discussão sobre Ensino Superior. Apenas
metade dos pesquisados (dois em quatro de cada área) participam, os demais não.
Ficou claro que algumas atividades são mais usuais por docentes de determinada
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área, como, por exemplo, o fato de os professores de Artes (quatro em quatro) acompanharem
Youtubers, enquanto, nas outras áreas, esse hábito é citado por dois profissionais de ‘Exatas’
e somente um dos respondentes de Ciências Sociais.
Já o comportamento de produtor de conteúdo via criação e atualização de conteúdo
pela internet, por meio de blog e páginas, é uma atividade de três dos entrevistados de Artes
e dois dos de Ciências Sociais, mas nenhum dos docentes de ‘Exatas’ declarou que pratica
essas atividades.
Especialmente por esses últimos dados podemos depreender que o consumo de
conteúdos digitais segmenta os professores por suas áreas de atuação.

b) Segundo bloco: consumo de notícias do cotidiano e uso de serviços on-line
Com relação ao consumo de informações de ordem prática, para tomar decisões no
cotidiano, não observei diferença entre as áreas dos docentes quando se trata de buscar
informações gerais na web sobre clima, trânsito, ocorrências policiais, etc. Somente um dos
entrevistados de Artes declarou que não consulta.
No caso de serviços de localização, como mapas, navegação e pesquisa de local,
somente um dos entrevistados, de ‘Exatas’, não utiliza. E a contratação de serviços de
locomoção on-line é utilizado por todos professores, independente da área.
Contudo, com relação aos sites utilitários, como Internet Banking, e-gov, serviços
que demandam mais segurança, todos os quatro entrevistados de Artes utilizam, porém, a
frequência é de apenas uma vez por mês para dois docentes de ‘Exatas’ e dois de Ciências
Sociais.

c) Terceiro bloco: consumo de atividades de lazer on-line
Em relação ao lazer, a diferença entre as áreas parece ser demarcada por um dado
interessante. Quando questionados a partir do consumo propriamente dito, os professores de
todas as áreas demonstram comportamentos parecidos (com exceção do consumo de games),
entretanto, quando questionados sobre a produção de conteúdo, ficou evidente que esse é um
hábito mais próximo dos professores de Artes.
Das atividades de lazer on-line, destaca-se que quase todos: baixam e assistem a
filmes e séries, ouvem música pela Internet, leem livros digitais (com destaque para os
professores de Artes e apenas dois de Ciências Sociais), acessam revistas eletrônicas de
temas variados, pelo menos uma vez ao mês. E também pesquisam (com exceção de dois em
quatro docentes de Ciências Sociais) em sites as informações sobre locais para viajar,
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aluguel de hotéis e aquisição de passagens.
Quanto a criação e posts de conteúdo digital, como músicas, imagens, vídeos, fotos,
filmes, três de Artes, somente um de ‘Exatas’ e um de Ciências Sociais o fazem.
Já em relação ao consumo de jogos eletrônicos há diferença entre as áreas pois três
de Artes, somente um de ‘Exatas’ e nenhum de Ciências Sociais jogam.

d) Quarto bloco: consumo de atividades de autodesenvolvimento na carreira
As respostas dos docentes a questões que se referem à atividades de treinamento e
educação revelam que todos, com diferentes frequências, buscam se atualizar tanto de forma
presencial quanto por meio de consumo de informações pela internet, como pode ser visto na
Tabela 06.
Tabela 06: Atividades de treinamento e educação off-line e on-line
ATIVIDADES DE
TREINAMENTO

Artes

Exatas

Ciências Sociais

E EDUCAÇÃO

Acessa site na web
para se atualizar
Nos últimos 5
anos fez ou faz
curso presencial
de especialização
Nos últimos 5
anos fez ou faz
curso on-line de
especialização
Pesquisa
informações online sobre cursos,
congressos,
encontros
acadêmicos

+ de 1/ dia
ou quase
todos os
dias

1/sem
ou
1/mês

1

3

não
faz

1/sem
ou
1/mês

2

2

2

1

2

1

3

1

1/sem
ou
1/mês

2

não
faz

2

2

2

2

3

1

2

2

2

2

1

3

8

8

4

10

4

1

+ de 1/
dia ou
quase
todos os
dias

+ de 1/ dia,
ou quase
todos os
dias

12

3

não
faz

2

Fonte: Elaborado pela Autora com base nos resultados da pesquisa empírica, 2017.

Os professores das áreas de ‘Exatas’, com base na indicação dos pesquisados, são
mais frequentes no consumo de informações tanto off-line quanto on-line, circunstância que
merece uma investigação mais detalhada em um novo estudo para entender se há diferença de
literacia digital entre docentes de distintas áreas do saber.
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e) Quinto bloco: comércio eletrônico
Entre todas as categorias de análise, talvez o uso do comércio eletrônico seja a forma
de consumo que mais aproxima os professores das diferentes áreas. Os entrevistados declaram
que todos pesquisam e compram, com exceção de um entrevistado de Ciências Sociais que
pesquisa, porém, não realiza compras pela internet. O restante (11 em 12) apontou que
pesquisa e compra produtos e serviços por meios eletrônicos, como objetos de casa, vestuário
e ingressos para teatro, shows, cinema, esportes.

f) Sexto bloco: consumo de informações e dos aplicativos para smartphones
Pelos apontamentos dos entrevistados na pesquisa respondida via planilha eletrônica,
posso afirmar que o consumo de informações on-line por meio dos smartphones já é de uso
corrente para a leitura de e-mails e mensagens instantâneas (Whatsapp e similares), busca de
informações nos buscadores Google ou Bing, interação pela rede social Facebook (embora o
celular não seja o dispositivo preferido para o acesso à rede de contatos profissionais
LinkedIn) e consulta a aplicativos de geo-localização, como Waze e Google Maps. A
exceção encontra-se no uso do programa de comunicação Skype que é utilizado, via celular,
por sete entre doze professores. Nesse caso ressalto que nenhum dos professores de Artes o
utiliza.
Observei um uso moderado entre eles quanto ao uso de agenda eletrônica, pois
metade deles não usa o celular para atualizar a agenda de compromissos. Da mesma forma, a
realização de transações financeiras pelo smartphone é restrita entre os entrevistados, uma
vez que metade deles afirma que acessa até uma vez por semana pelo dispositivo. E ainda os
aplicativos para contratação de serviços de locomoção, como Uber, 99, EasyTaxi, não são
utilizados por dois dos professores de Artes; três de ‘Exatas’ e dois de Ciências Sociais.
Com base nas respostas ao questionário posso inferir que os docentes não se
comunicam por meio de outras redes sociais populares, conforme levantamento de Caputo
(2015), pois não usam Instagram (8 em 12), Pinterest (10 em 12) e Spotify (10 em 12).
O resultado sobre o consumo de games pelo celular chamou a minha atenção porque
apenas o professor de Finanças disse que acessa games pelo celular mais de uma vez ao dia,
enquanto nove entre os doze entrevistados afirmaram não usar o celular para acessar jogos
eletrônicos. Além de serem populares entre os jovens para entretenimento é uma das técnicas
que se encontra em implantação como recurso didático e já há vários artigos acadêmicos que
analisaram os resultados desse recurso conforme mencionei no capítulo 2.
O uso de programas tradicionais como o MS-Office via celular ainda tem muito a
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crescer nos docentes entrevistados. A maioria não utiliza esses aparelhos para esses
programas.

g) Sétimo bloco: compartilhamento e uso das TICs nas atividades de docência
Embora a análise não seja quantitativa, verifiquei que, também, há diferença por área
do conhecimento e atuação dos docentes, quando se trata de atividades de comunicação para
interagir e compartilhar conteúdos e consumir informações por meio da internet, informações
entre os docentes com a instituição, editoras, pares e alunos nas atividades de docência.
Os professores de Artes, em sua maioria, declararam que utilizam as TICs nos vários
aspectos das suas atividades de docência, seguidos pelos professores de ‘Exatas’ e depois
pelos de Ciências Sociais.
Destaco na Tabela 07, as respostas relacionadas às atividades do processo
comunicacional on-line. Os docentes de Artes e ‘Exatas’ são os que declararam que mais
interagem, principalmente com pares, do que os de Ciências Sociais. Por exemplo: o
compartilhamento de questões de prova com outros docentes, dois de Artes, três de Exatas e
somente um de Ciências Sociais compartilham.

Tabela 07: Interação e compartilhamento de informações pela internet
Atividades
escolares e
acadêmicas

Compartilho meu
material de aulas
com outros
docentes
Compartilho
questões de prova
com outros
docentes
Já usei a internet
para aplicar
avaliações em
software adotado
pela escola
(Blackboard
/Moodle, outros)
Já indiquei fontes
da internet para
os alunos
consultarem para
elaborar
trabalhos
escolares

Artes

Exatas

usa

não
usa

conhece
alguém
que usa

usa

não
usa

2

1

1

3

2

2

3

1

4

Ciências Sociais
conhece
alguém
que usa

usa

não usa

1

2

2

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

3

1

conhece
alguém
que usa
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Uso a internet
para solicitar e
4
2
1
1
2
receber trabalhos
dos alunos
Fonte: Elaborado pela Autora com base nos resultados da pesquisa empírica, 2017.

2

E na Tabela 08 demonstro que o uso de recursos disponibilizados pela internet
(questões para avaliações, conteúdo para aulas da própria instituição ou de editoras,
conteúdos utilizados durantes as aulas) também difere pela área que o professor ministra as
suas aulas: os de ‘Exatas’ seguidos pelos de Artes são os que declaram fazer mais uso que os
de Ciências Sociais.
Tabela 08: Consumo de informações pela internet na atividade de trabalho
Atividades
escolares e
acadêmicas

Artes

usa

não
usa

Exatas
conhece
alguém
que usa

usa

não
usa

Ciências Sociais
conhece
alguém
que usa

usa

A escola
disponibiliza
plataforma e
3
1
2
2
fontes de consulta
para preparar
aulas
Uso a internet
para me
3
1
aprofundar sobre
4
3
o conteúdo da
disciplina
Uso a internet
para enviar
4
4
4
arquivos antes das
aulas
Uso a internet na
escola para
4
2
2
3
atividades
durante aula
Recebo conteúdo
2
2
de editoras pela
4
1
internet
A escola dispõe de
um banco de
2
2
1
2
1
questões de prova
on-line
Uso a internet
2
2
para preparar
2
2
1
provas
Fonte: Elaborado pela Autora com base nos resultados da pesquisa empírica, 2017.

não usa

conhece
alguém
que usa

3

1

1

1

2

1

4

3

E ao uso da internet via ferramentas específicas disponibilizadas pela escola, como
Blackboard e Moodle para a aplicações de avaliações, três de Artes, três de Exatas e somente
um de Ciências Sociais utilizam.
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O ponto em comum entre os docentes é que todos afirmam que enviam arquivos
aos alunos antes das aulas. A relação é maior quando perguntados sobre a indicação de
referências e outras fontes de internet para a confecção de trabalhos escolares, os quatro de
Artes, três de ‘Exatas’ e três de Ciências Sociais fazem a indicação. E também declararam que
solicitam e recebem trabalhos dos alunos via internet, os quatro de Artes, dois de ‘Exatas’ e
dois de Ciências Sociais utilizam essa prática.
Chamou-me a atenção o fato de que os professores de Ciências Sociais entrevistados
declararem que não consomem conteúdos disponibilizados pela própria instituição ou por
editoras para o preparo e administração de aulas.
Ressalto que a minha investigação de cunho qualitativo apenas forneceu indícios de
diferenças de interação e consumo entre docentes de diferentes áreas, ponto que futuramente
poderá ser objeto de pesquisa.

5.2.2 Terceira Seção: opiniões dos professores sobre o uso das TICs na docência
Esse bloco de afirmações se refere a opiniões sobre a contribuição da internet para
comunicação e facilitação de tarefas na docência, bem como sobre o uso das TICs na
atividade de trabalho. As respostas sobre o grau de concordância variavam na escala de zero,
se discordavam totalmente da afirmação, a dez pontos, se concordassem totalmente com a
afirmação. Quanto ao primeiro bloco de afirmações verificou-se que:
Para a afirmação “É mais fácil preparar aula consultando a Internet” dois
professores de Artes não concordam, porém, outros dois e mais os quatro de Exatas e os
quatro de Ciências Sociais concordam com pontuação acima de oito para a afirmativa.
A segunda afirmação “Aprende-se mais com uma aula presencial do que com uma
aula on-line” obteve pontuação acima de nove para dois docentes de Artes, mas dois
discordam. Porém, houve concordância dos docentes de Exatas e Ciências Sociais, pontuando
acima de sete para essa afirmativa.
A frase “Fico mais motivado a preparar aula com o uso de Internet” causa uma
certa polêmica, pois um professor de Artes não concorda com ela, já os outros três da área e
os quatro de Exatas concordam com a frase, com pontuação acima de oito pontos, e os
professores de Ciências Sociais não concordam e nem discordam, considerando uma média de
seis pontos para a afirmação.
A próxima sentença é “Um bom professor é aquele que sabe utilizar a Internet e os
recursos tecnológicos para ajudar no aprendizado dos alunos”. Não houve consenso entre
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os professores de Artes com relação a essa ideia, que na média avaliaram com sete, mas
houve concordância para os de Exatas (nota média nove) e somente um professor de Ciências
Sociais concorda plenamente com a afirmação, os demais ficaram na média de sete também.
A sentença seguinte, “A internet possibilita o trabalho no meu ritmo, local e
horário mais adequado às minhas necessidades”, foi de plena concordância entre os
professores de Artes e Exatas, com avaliação acima de nove, porém, os de Ciências Sociais
não concordam com ela, considerando quatro a média de discordância.
A sentença “Em muitos casos a Internet atrapalha o meu trabalho como docente,
pois as redes sociais e os games distraem os alunos” resultou em uma completa discordância
dos professores de Artes, que avaliaram com nota três. Porém, os demais professores de
Exatas e Ciências Sociais concordaram com a frase, avaliando-a acima de sete.
Da mesma forma os professores de Artes (nota média quatro) e Ciências Sociais
(nota média três) discordam da frase “O uso de internet melhora o relacionamento entre
alunos e professores”, enquanto os de Exatas não concordam e nem discordam e pontuaram
com nota seis, em média.
Em contraposição a isso, a frase “O uso de internet e outras tecnologias de
comunicação melhoram o relacionamento e a troca de conhecimento entre os alunos”
obteve concordância na opinião dos professores de Artes e Exatas, que pontuaram-na acima
de oito pontos, mas não para os de Ciências Sociais, que atribuíram nota seis, na média.
Os professores de Artes concordam com a frase “No futuro com a internet, o
professor passará a ser mais um orientador de estudos” com exceção de um dos
respondentes. Entre os professores de ‘Exatas’, dois concordam, com nota média nove, e dois
ficam na dúvida, com média sete. Já os professores de Ciências Sociais discordam, com média
de quatro.
A frase “Utilizando a internet ampliei meus conhecimentos de outros idiomas”
gera concordância entre os professores de Artes, que atribuíram nota média sete para a
afirmativa, e entre os de Exatas, com média nove. Já entre os professores de Ciências Sociais,
dois concordam e dois discordam gerando uma nota média de cinco.
A próxima frase “Na internet tem muita informação, o que dificulta a seleção do
melhor conteúdo” gera dúvida entre os professores, pois a nota média de Artes é cinco; os de
Exatas tendem a concordar, com nota oito, e seis para os de Ciências Sociais.
A afirmação “A internet ajuda no preparo de provas e testes” foi considerada
correta por três professores de Artes e um discordou totalmente. Já para os professores de
‘Exatas’ a concordância foi um consenso, levando à média nove. No caso dos professores de
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Ciências Sociais, dois apresentaram grau de concordância (nota oito) e dois discordam da
frase com nota dois.
Já especificamente a frase “A internet ajuda na aplicação de provas e testes” gera
acordo entre os professores de Artes, com nota oito, e entre os de Exatas, com nove, porém,
os de Ciências Sociais discordam da afirmativa, dando nota quatro.
Os professores de Arte concordam com a afirmativa “Não saber inglês pode impedir
o melhor uso da internet”, para a qual atribuíram nota nove. Entre os professores de Exatas,
três concordam, com média sete, enquanto um discordou. No caso dos professores de
Ciências Sociais, dois concordam e dois discordam da afirmação, o que gera seis de
pontuação média.
Finalmente, a frase “O ensino a distância é tão eficaz quanto o presencial” gera
dúvidas para os professores de Artes, Exatas e Ciências Sociais, que atribuíram o valor de
cinco pontos, em média.
Apresento a Tabela 09 na qual inclui a média das notas atribuídas pelos
respondentes, separados por área disciplinar.

Tabela 09: Nível de concordância em relação à contribuição da internet para comunicação e
facilitação de tarefas na docência
Artes

Exatas

Ciências
Sociais

6

9

8

7

9

7

7

9

6

Um bom professor é aquele que sabe utilizar a Internet e os
recursos tecnológicos para ajudar no aprendizado dos alunos

7

9

7

A internet possibilita o trabalho no meu ritmo, local e horário
mais adequado às minhas necessidades

10

9

4

Em muitos casos a Internet atrapalha o meu trabalho como
docente, pois as redes sociais e os games distraem os alunos

3

8

7

O uso de internet melhora o relacionamento entre alunos e
professores

4

6

3

O uso de internet e outras tecnologias de comunicação melhoram
o relacionamento e a troca de conhecimento entre os alunos

8

9

6

No futuro com a internet, o professor passará a ser mais um
orientador de estudos

7

7

4

Utilizando a internet ampliei meus conhecimentos de outros
idiomas

7

9

5

É mais fácil preparar aula consultando a Internet
Aprende-se mais com uma aula presencial do que com uma aula
on-line
Fico mais motivado a preparar aula com o uso de Internet
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Na internet tem muita informação, o que dificulta a seleção do
melhor conteúdo

5

8

6

A internet ajuda no preparo de provas e testes

8

9

5

8

9

4

9
5

7
5

6
5

A internet ajuda na aplicação de provas e testes
Não saber inglês pode impedir o melhor uso da internet
O ensino a distância é tão eficaz quanto o presencial

Fonte: Elaborado pela autora com base nas respostas dos entrevistados, 2017.

Passando agora para o segundo bloco de afirmações, temos os seguintes resultados
para oito frases relacionadas às crenças e opiniões sobre as interações pela internet:
A primeira afirmação “O uso da Internet contribui para aproximar as pessoas” gera
concordância entre os professores de Artes e Exatas, pois atribuíram notas de sete e dez,
respectivamente. Já os professores de Ciências Sociais atribuíram média três, o que revela
uma tendência de discordância quanto a frase.
Na sequência, todos os professores discordam da segunda frase: “Costumo trocar
informações pessoais com desconhecidos”, com média abaixo de três.
A terceira afirmação é “A internet mudou a forma como eu realizo atividades de
lazer” e gerou dúvidas nos três grupos de professores, pois dois dos docentes de Artes
concordam e dois discordam da afirmação (média seis). Entre os professores de Exatas e
Ciências Sociais, a média obtida foi quatro, indicando uma tendência de discordância da
afirmação.
Com a quarta frase “A internet mudou o meu hábito de buscar informação” tanto
os professores de Artes como de Exatas tendem a concordar, com média idêntica de nove,
enquanto os professores de Ciências Sociais atribuíram sete de nota média.
O mesmo pode-se dizer da afirmativa seguinte, “As compras on-line facilitam a
minha vida”, pois tantos os professores de Artes, como de Exatas tendem a concordar, com
médias de nove e sete respectivamente. Entre os professores de Ciências Sociais, dois
concordam, com média oito, e dois discordam da afirmação, para a qual atribuíram três de
nota média.
Os professores tendem a discordar com a próxima frase “As horas que eu gasto na
internet afetam meu sono”. As médias atribuídas foram de quatro entre os professores de
Artes, um entre os de Exatas e quatro entre os de Ciências Sociais.
A penúltima afirmação “A internet facilita a prática de bullying (piadas, apelidos,
ofensas, intimidação, discriminação etc.)” gerou opiniões diversas, pois enquanto três
professores de Artes discordam, com média quatro; os quatro professores de Exatas
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concordam, com média oito e dois professores de Ciências concordam e dois discordam da
afirmativa (média cinco).
Para finalizar a enquete, a frase “Preocupo-me com relação à privacidade e à
segurança dos meus dados na internet” gerou concordância entre os professores, com média
de nove pontos, para Artes; oito para ‘Exatas’, assim como para Ciências Sociais.
Na Tabela 10, encontram-se as médias das notas por área, atribuídas pelos
professores com relação ao seu grau de concordância sobre a contribuição da internet para
aproximar as pessoas ou para facilitar a sua vida.

Tabela 10: Nível de concordância em relação à contribuição da internet como forma de
interação entre pessoas e como ferramenta de solução
Artes

Exatas

Ciências
Sociais

O uso da Internet contribui para aproximar as pessoas

7

10

6

Costumo trocar informações pessoais com desconhecidos

2

3

2

A internet mudou a forma como eu realizo atividades de lazer

6

4

4

A internet mudou o meu hábito de buscar informação

9

9

7

As compras on-line facilitam a minha vida

9

7

6

As horas que eu gasto na internet afetam meu sono

4

1

4

A internet facilita a prática de bullying (piadas, apelidos, ofensas,
intimidação, discriminação etc.)
Preocupo-me com relação à privacidade e à segurança dos meus
dados na internet

4

8

5

9

8

8

Fonte: Elaborado pela autora com base nas respostas dos entrevistados, 2017.

Após analisar as respostas do questionário, observei diferenças identitárias entre os
professores relacionadas à interação pelos meios de comunicação digitais no âmbito de sua
atividade de trabalho e ao consumo de informações disponibilizadas pela internet.
Os dados até agora analisados me permitiram identificar diferenças identitárias
restritas ao como os professores são diferentes, mas no âmbito desta tese não foi possível
detectar “o porquê”, tema que poderá ser futuramente estudado.
Entretanto, as análises dos dados coletados por meio de um questionário estruturado
me auxiliaram a uma melhor compreensão para a minha análise das entrevistas que apresento
a partir de agora com o objetivo de propor uma teoria substantiva a respeito da identidade do
professor universitário.
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5.3 PROFESSORES E GESTORES ENTREVISTADOS: PERFIL E TRAJETÓRIA
PROFISSIONAL
Para analisar a identidade dos docentes universitários apresento agora informações
relacionadas às histórias de vida dos docentes e dos gestores entrevistados. Com base em
Bourdieu (2006), que citei no capítulo 3, entendo que a história oral tende a se aproximar da
apresentação oficial de si próprio. Nesta seção, apresentarei primeiramente os dados gerais do
perfil dos docentes e, na sequência, as histórias de vida dos professores universitários
(Ciências Exatas, Artes e Ciências Sociais) e dos gestores de instituições do Ensino Superior.

5.3.1 Professores universitários
Os professores entrevistados graduaram-se e lecionam em diferentes áreas do saber
das Ciências Exatas, Ciências Sociais e Artes. Intencionalmente busquei essa diversificação
de áreas para observar as semelhanças e as diferenças na constituição das identidades dos
atores entrevistados relacionadas às tecnologias de informação e comunicação em suas áreas
de atuação no Ensino Superior.
Com relação ao tempo de exercício da docência, todos os entrevistados ministram
aulas desde o período anterior à popularização 26 do computador pessoal, da internet e dos sites
de busca de informações, que ocorreu na primeira década do século 21 (2001-10). Os
entrevistados concluíram a graduação entre 14 e há mais de 35 anos, portanto, tiveram a
experiência de vivenciar o processo ensino-aprendizagem com e sem o suporte da
comunicação pela internet.
Quanto à carreira dos professores, a amostra é composta por dois perfis de
profissionais: professores que se dedicam exclusivamente à docência e à pesquisa acadêmica
e docentes que mantém uma atividade remunerada paralela como autônomos ou como
empresário, dedicando-se parcialmente à docência. No primeiro caso (dedicação exclusiva),
os profissionais são concursados e vinculados às instituições públicas ou são contratados por
instituições privadas pelo regime previsto na Consolidação da Lei Trabalhista. No caso da
dedicação parcial à docência, o professor é autônomo e presta serviço por meio de contrato
como Pessoa Jurídica (PJ). Esses tipos de vínculos retratam as diferentes maneiras de atuar

26

Em 1998, o país já ocupava o 19º lugar em número de hosts da internet no mundo e era o primeiro na América
do Sul. Fonte: https://www.tecmundo.com.br/internet/8949-20-anos-de-internet-no-brasil-aonde-chegamos-.htm.
Em 04/09/1998 foi criada a empresa norte-americana Google de serviços on-line e software para busca de
informações.
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como professor no Ensino Superior no Brasil e, como veremos na análise dos dados, isso
influencia na sua identidade profissional. Apresento agora esses profissionais, divididos por
área do conhecimento, nomeando-os de acordo com a principal área do saber na qual
ministram aulas.

5.3.2 Professores entrevistados da área de Ciências Exatas
O professor de Tecnologia da Informação (TI) sempre valorizou a oportunidade de
estudar buscando destacar-se para alcançar a primeira colocação em todos os cursos e
concursos que se inscreveu. É mineiro, seu pai era caminhoneiro e a mãe era costureira para
ajudar nas despesas da casa. Estudou em escola pública em todas as fases (Fundamental,
Médio e Superior) e, além disso, foi aluno do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva
(CPOR) do Exército, onde se tornou Tenente e liderou um pelotão de 30 a 40 pessoas. Iniciou
o curso de Engenharia Civil (ressaltou que foi aprovado em 1º lugar), mas interrompeu e
graduou-se em Ciência da Computação. Em seguida, cursou mestrado em Matemática e
Estatística na USP e, naquele momento, foi convidado para ministrar aulas de TI em cursos do
nível superior (graduação e pós-graduação). Em paralelo, trabalha como diretor de TI em uma
empresa pública.
A professora de Matemática exerce a atividade docente há mais de 35 anos e,
recentemente, foi apontada como uma das melhores professoras, por voto secreto de um
quórum de mais de mil estudantes, da instituição à qual está vinculada. Estudou tanto em
escola pública quanto em privada, no antigo Primário, Ginásio e Colegial, atuais Ensino
Básico e Ensino Médio. Fez faculdade de Matemática (foi aprovada em 2º lugar) e, desde o
Ensino Médio, iniciou a atividade como docente. Foi professora particular de Português,
Matemática, Física, Química, Francês e Inglês de alunos da 4ª série, que estavam se
preparando para exame classificatório para ingressar na 5ª série, e disse que, naquele
momento, começou a gostar da atividade como docente. Quando terminou a graduação,
começou a dar aula de Matemática e Estatística para cursos do nível superior diversificados:
Ciências Contábeis, Administração, Psicologia, Biologia, dentre outros.
O professor de Finanças também estudou em escola pública, passou os 11 anos, do
antigo Primário até o Colegial (atual Ensino Médio), na mesma unidade. Começou a trabalhar
em uma indústria aos 15 anos de idade, primeiramente como office boy e depois como
Assistente Administrativo. Ao ingressar em uma faculdade privada no curso de
Administração de Empresas, trabalhava durante o dia e estudava a noite. Graduou-se em
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Administração e continuou os estudos para obter o certificado de ensino superior em Ciências
Contábeis. Posteriormente, trabalhou em um grande banco por 10 anos e, ao mesmo tempo,
cursou pós-graduação lato sensu, especializando-se em Gestão Financeira. Na sequência,
dedicou-se à pós-graduação stricto sensu em Ciências Contábeis e foi convidado para ser
professor de Contabilidade. Durante algum tempo acumulou a gerência no Banco com a
docência, que, por opção própria, foi priorizando até o momento que decidiu dedicar-se
apenas ao ensino, tanto como professor quanto como coordenador de cursos de pós-graduação
lato sensu, em instituição privada. Ele disse durante a entrevista que o próximo passo natural
na carreira docente é fazer um doutorado, porém, ressalta a complexidade e o nível de
dedicação que terá de ter, visto que, quando se preparou para fazer o mestrado, se organizou
para estudar e trabalhar e, para o doutorado, ele imagina que a situação se agrava,
especialmente por ter recentemente se tornado pai de duas meninas gêmeas. Assim, o docente
pretende voltar a estudar, contudo, antes precisa administrar a carreira e a vida pessoal.
O professor de Contabilidade estudou em uma escola pública, a qual considera como
“de qualidade” no interior do estado de São Paulo. Como o professor de Finanças, também
estudou em escola pública desde o Primário até o antigo Colegial. Considera-se um sortudo
porque, naquele período, foi implantado um programa chamado “Escola Padrão 27” e, pelos
indicadores da época, a escola que ele estudou esteve entre as primeiras de São Paulo e do
Brasil. Graduou-se em Ciências Contábeis em faculdade do interior, fez cursos de pósgraduação lato sensu em Gerência Contábil e Auditoria e, também, em Administração
Pública. Posteriormente, ingressou no mestrado em Ciências Contábeis e, atualmente, é
doutorando em Administração, em uma instituição tradicional e renomada da capital paulista.
O professor de Contabilidade (e Finanças) atua, ao mesmo tempo, como docente concursado
em uma instituição pública e como contratado em instituições privadas.

5.3.3 Professores entrevistados da área de Artes
A professora de Cinema graduou-se em Comunicação com habilitação em
Jornalismo, em universidade federal, e fez pós-graduação lato sensu (MBA) em Formação e
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O Projeto Educacional "Escola Padrão" foi instituído pelo Decreto 34035/91 (22/10/1991) no estado de São
Paulo pelo governador Luiz Antônio Fleury Filho, para "recuperar o padrão de qualidade do ensino ministrado
nas escolas públicas"; "modernizar a escola pública, tomando-a apta a fornecer o estudo, a pesquisa, o estímulo à
discussão e a posse de todos os conhecimentos disponíveis na atualidade”; "preparar o aluno para o acesso aos
níveis mais elevados de compreensão da realidade social e das formas de intervenção nessa realidade" e "utilizar
novas
tecnologias
educacionais".
Disponível
em:
<https://governosp.jusbrasil.com.br/legislacao/181563/decreto-34035-91>, acesso em 13/11/2017.
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Desenvolvimento Rural, na Itália. Depois fez mestrado em Comunicação e Cultura, em
instituição pública no Brasil, e doutorado em Cinema em uma universidade da comunidade
europeia, na Itália. Simultaneamente aos estudos, trabalhou como Assessora de Imprensa para
empresas privadas e também ministrou aulas particulares de italiano. Atualmente, é professora
concursada de universidade federal e ministra aulas de Telejornalismo; Produção em TV;
Ética, Sociedade e Comunicação, dentre outras, além de dedicar-se à pesquisa acadêmica.
Ao contar sua trajetória, professor de Games diz que acredita que sua relação com a
docência começou com os pais que, por não terem se graduado no ensino superior, exigiram
que ele e suas duas irmãs estudassem muito. Graduado em Comunicação e Marketing em
instituição privada de grande prestígio da capital paulista, o profissional, quando se formou,
trabalhou em uma grande empresa norte-americana de serviços de tecnologia, da qual se
desligou quando decidiu dedicar-se à carreira acadêmica. As irmãs, que cursaram Engenharia
Química e Biologia, também são professoras e, uma delas tem uma escola de Ensino
Fundamental. Portanto, hoje, ele e as irmãs desenvolvem as suas carreiras no campo da
Educação. Atualmente, ministra aulas voltadas para cibercultura, mundo digital, games e
marketing e tem um negócio próprio, uma escola de Artes Marciais. Sua intenção (e sonho) é
fazer doutorado na Dinamarca com um grupo de pesquisa que estuda ludologia.
De uma família de docentes vem o professor de Música. Seu pai, os tios, as tias e os
primos são professores. Também tem um irmão, que foi professor e agora é pesquisador na
área de História, e tem uma parente próxima, com quem tem muito contato, que é Psicóloga
da Educação. Ele estudou em escolas particulares na cidade de São Paulo e graduou-se em
Administração de Empresas. Inicialmente, sua carreira foi como administrador em uma
grande empresa norte-americana do setor automobilístico, na qual permaneceu por cinco anos.
Em 2000, quando já estudava música no conservatório Instituto de Música e Tecnologia e na
Universidade Livre de Música, com professores particulares, começou a dar aulas de música,
a trabalhar com trilhas sonoras e como instrumentista acompanhando cantores à noite.
Esporadicamente, também dava aula de inglês e trabalhou como tradutor. Concluiu, em 2009,
o mestrado na Escola de Comunicação e Artes da USP, no departamento de Música. Naquela
fase percebeu a sua potencialidade para o ensino e optou pela carreira docente, qualificandose como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Hoje, ministra aulas de
Composição aplicada a trilha sonora; Música e Mídias Interativas em instituição privada de
grande porte e seu objetivo é ocupar uma posição de Coordenação em instituição de ensino.
O professor de Animação Digital não pensava em ser professor, gostava de artes, de
desenhar e sempre foi apaixonado por animação e fotografia. Estudou em colégios públicos,
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exceto no período do cursinho para o vestibular, quando optou por estudar no Objetivo e disse
que foi “incrível” porque teve um nível de aprendizado marcante no ano que estudou ali,
adorou as aulas. Na década de 1980, com 16 anos, ganhou um computador do pai e na época
trabalhava como operador de terminal em uma empresa pública de processamento de dados.
Segundo ele, naqueles tempos, as pessoas não faziam faculdade daquilo que gostavam,
escolhiam um curso para conseguir ter uma vida financeira independente. Relata que o
próprio pai chegou para ele e falou: “Trabalhar com Animação, esquece, você vai morrer de
fome”. Como já estava empregado e fazendo o trabalho de um Analista de Sistemas precisava
do certificado da faculdade para ser promovido e receber o salário condizente com o cargo
que já exercia na prática. Graduou-se em Processamento de Dados e depois fez pós-graduação
lato sensu e mestrado em Design. Na década de 1990 foi convidado para ministrar aulas em
um curso de Design que era muito pequeno, estava nascendo, e tinha apenas 10 professores. O
curso foi crescendo, tornou-se Escola de Artes e, atualmente, só a trilha de Games possui dois
mil alunos. Em 2009, tornou-se Coordenador do curso de Animação e do curso de Games de
uma instituição privada de grande porte. Ministra aulas de Animação; Modelagem 3D; UV
Mapping; Texturização; Rigging; Rendering; Composição; Pós-Produção e orienta Projetos
Interdisciplinares e Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). Também atua com serviços de
imagens aéreas feitas por drones (ou Veículos Aéreos Não Tripulados – VANT) que era um
hobby, mas tornou-se uma atividade remunerada paralela à docência e, futuramente, será o
objeto de estudo do seu doutorado.

5.3.4 Professores entrevistados da área de Ciências Sociais
Dentro da área das Ciências Sociais, temos o caso da professora de Publicidade que
decidiu seguir a carreira docente quando tinha 14 anos, influenciada pelo professor de
Literatura, que também lhe apresentava livros de Publicidade. No curso superior de
Publicidade e Propaganda, encantou-se com o conhecimento das teorias da Comunicação,
Sociologia e, naquele período, decidiu que queria seguir a carreira acadêmica. Antes disso,
quando cursou o Ensino Fundamental e Médio em escola católica, de linha montessoriana, na
qual iniciou as atividades filantrópicas que mantém até hoje. Além da Publicidade, cursou
Direito até o 3º ano, fez pós-graduação lato sensu em Cinema, mestrado em Estudos de
Linguagem e é doutoranda em Linguística. Atualmente, leciona Teorias da Comunicação;
Semiótica; Roteiro; Linguagem Áudio Visual e Técnicas de Apresentação e Vendas para
Clientes.
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A professora de Criatividade acredita que a Educação é uma área que tem muita
perspectiva. Segundo ela, estamos vivendo numa época de urgente necessidade de
transformação do modelo mental porque a velocidade do ritmo de vida está diminuindo a
atenção das pessoas e a capacidade de observar. Ela contou que foi muito influenciada pelo
pai, um autodidata de origem síria, que era muito interessado em cultura, lia muito, gostava de
arte. A sua carreira como docente começou na graduação em uma instituição privada bemconceituada da capital paulista e na pós-graduação em cursos de Gestão de Negócios. Ela é
formada em Administração de Empresas e pós-graduada em Tecnologia da Educação, além de
ter participado de um programa de desenvolvimento de facilitadores na mesma instituição
onde ministrava aulas para graduação. Em 2000, foi para os Estados Unidos fazer um curso de
Criatividade porque descobriu que lá tinha uma fundação, a Creative Education Foundation,
que faz programas curtos de desenvolvimento criativo, que se chama Creation Problem
Solving Institute. Desde 2000, divide o seu tempo entre a docência em programas de pósgraduação (MBA) e a sua consultoria, na qual trabalha com desenvolvimento da carreira
profissional de funcionários de empresas de grande porte. Antes de tornar-se professora e
consultora, trabalhou na redação de uma revista feminina de grande circulação e teve a
oportunidade de conviver com jornalistas que ela admirava pela inteligência e grande
conhecimento cultural. Atualmente, é professora em cursos presenciais e on-line. No
primeiro, ministra aulas de Criatividade; Gestão de Mudança; Inovação; Liderança
Contemporânea; Cultura Organizacional; NeuroMarketing; Gestão do Luxo e Gestão de
Pessoas. Nos cursos on-line, os temas das aulas são Liderança; Gestão de Equipes e
NeuroMarketing. Em paralelo, faz parte de uma ONG que acolhe refugiados de origem síria e
que lhe proporciona a oportunidade de resgatar a sua história genética por parte do pai.
O professor de Administração de Empresas entrevistado fez mestrado em uma
universidade pública federal e doutorado na Universidade de São Paulo, abordando as
estratégias da indústria automobilística. Atualmente, ministra, na pós-graduação de uma
instituição pública, as disciplinas Teoria das Organizações e Estrutura, Processo e
Mudanças. Antes de ser aprovado em concurso para trabalhar como professor dos cursos de
doutorado, de mestrado e de graduação e pesquisador em uma instituição pública federal, foi
professor e coordenador, por 10 anos, do curso de Administração de Empresas de uma
instituição de direito privado, na qual também foi diretor. Nessa instituição trabalhou com a
ideia de verificar a política de planejamento participativo da capital de um estado, que foi
premiado e depois foi publicado na revista acadêmica de Administração Pública.
O professor de Direito é sócio do escritório de advocacia, fundado pelo seu pai. Ele
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contou que trabalha desde o primeiro semestre do curso da faculdade de Direito, cursada em
uma instituição privada confessional bastante respeitada pela qualidade do ensino. Logo após
a faculdade fez a pós-graduação lato sensu em Direito Empresarial e, depois, fez outra pósgraduação lato sensu em Direito Econômico em uma instituição privada de grande prestígio
no seu campo de conhecimento. Reconheceu que, nessa escola, dedicou-se muito mais porque
os professores, titulados no mestrado e doutorado pela USP, eram muito bons. O seu plano é
ingressar no mestrado para se aprofundar em Filosofia do Direito. Ele nasceu em São Paulo, é
descendente de portugueses, espanhóis e italianos e estudou no Liceu Pasteur (escola privada)
nos Ensinos Básicos e Médio. O escritório de prestação de serviços de advocacia é
especializado no modelo de negócios via franchising e tem como clientes as principais redes
varejistas do País com foco na celebração de contratos entre os lojistas e os shopping centers.
Devido ao fato de ter mais de 20 anos de experiência nesse mercado, seu pai foi convidado
por diferentes escolas de São Paulo e do Rio de Janeiro para ministrar aulas e, nessa
convivência, influenciou o filho, que também se tornou professor da disciplina Locação
Comercial em escolas de pós-graduação.

5.3.5 Gestores de instituições do Ensino Superior entrevistados
Os cinco gestores entrevistados iniciaram as suas carreiras como docentes do Ensino
Superior e, mesmo após exercerem outras funções em cargos administrativos, não deixaram
de ministrar aulas.
O primeiro deles terá a alcunha de Gestor Pós-graduação. Graduado em Engenharia
Mecânica na década de 1970, durante a faculdade, então com 18 anos, começou a lecionar em
cursinho preparatório para o vestibular, experiência que o apaixonou. Quando se formou,
trabalhou como engenheiro e, na sequência, foi contratado por uma corretora de investimentos
financeiros, sem nunca parar de ministrar aulas porque, além de gostar, a remuneração era
mais alta. Por ter espírito empreendedor e gostar de dar aulas, decidiu investir em um negócio
próprio e montou um cursinho de preparação para adultos mais velhos se certificarem no
antigo Ginásio (atual Fundamental II) e no antigo Colegial (atual Ensino Médio). Sua escola
chegou a ter mais de três mil alunos. Em paralelo, iniciou a carreira acadêmica, cursando pósgraduação stricto sensu (mestrado e doutorado) na USP, onde é professor titular livre-docente,
posição que, atualmente, também ocupa na PUC-SP. Atualmente, também é coordenador de
uma fundação de ensino voltada para cursos de pós-graduação, portanto, convive com
professores do Ensino Superior há mais de 35 anos, além de ministrar aulas. Em sua
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entrevista, relatou que foi um dos primeiros a utilizar calculadoras financeiras ainda na década
de 1970, que eram importadas e caras, portanto, foi um dos primeiros a se capacitar para
utilizar dispositivo de cálculo eletrônico. Em sua trajetória, teve a oportunidade de
acompanhar muitas das mudanças que impactaram o processo ensino e aprendizagem nos
cursos superiores quando foram introduzidos os computadores, a internet, os telefones
celulares e a comunicação pelas redes sociais.
O Gestor Graduação graduou-se em Engenharia Elétrica em 1978 e, no começo da
carreira, atuou como engenheiro em função de supervisão de obras de uma empresa pública
de telecomunicação. Além de supervisionar as obras em campo, também era responsável por
ministrar treinamentos para equipes e, nesses, desenvolveu a habilidade de se comunicar com
as pessoas com o objetivo de implantar novos processos na expansão da telefonia. Em
paralelo, adquiriu um computador e iniciou o estudo da linguagem Basic, comum na
informática da época, e também começou a ensinar, portanto, iniciou a carreira docente de
modo não formal. Ao desligar-se da empresa, foi convidado para ministrar aulas em uma
instituição privada do Ensino Superior, em 2004, para compartilhar a sua experiência técnica
em informática. Na sequência, tornou-se, oficialmente, professor de Tecnologia da
Informação de outra instituição privada na qual acumulou, naquela época, o cargo de
Coordenador de cursos tecnológicos de Marketing e de Recursos Humanos. Nessa instituição
teve a oportunidade de cursar a pós-graduação de Formação de Docentes para o Ensino
Superior e, na sequência, especializou-se em Gestão de Comunicação de Mídias Digitais
(pós-graduação lato sensu). O Gestor Graduação permanece como professor autônomo em
cursos de pós-graduação, ministrando aulas de comunicação pelas redes sociais e
socializando-se com professores de diferentes instituições, portanto, também acompanhou a
introdução da internet nos cursos de graduação a partir do momento que se dedicou à
docência em paralelo à sua atuação como consultor de empresas.
A Gestora Pedagógica é graduada desde 1984 em Ciências Sociais, mestre em
Sociologia obtido em instituição europeia também no ano de 1984 e doutorada em Educação
pela Universidade de São Paulo, em 2003. Atualmente, é professora titular em instituição
privada da educação superior e, na área administrativa, é responsável pelo programa de
metodologias de ensino e aprendizagem para a formação e atualização dos professores
universitários. Ela observa que na atualidade brasileira há uma população de alunos
extremamente heterogênea, inclusive em repertório, portanto, defende que o professor deve
ser muito bom no campo de conhecimento que escolheu, mas tem que ser, também, bastante
sensível às exigências pedagógicas que esse novo público que está chegando na universidade
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requer. A entrevistada teve oportunidade de ministrar treinamentos e participar de bancas
examinadoras de acadêmicos de diferentes áreas do saber. Esse aspecto contribuiu de forma
relevante para os objetivos específicos desta tese.
O Gestor Mantenedoras é, ao mesmo tempo professor e coordenador de cursos de
pós-graduação em instituição privada e, atualmente, trabalha como gestor numa organização
que representa as mantenedoras das instituições privadas do Ensino Superior. Nessa
organização, há uma Universidade Corporativa, que é um departamento destinado a treinar os
profissionais das áreas de Ciências Humanas, Exatas e Biológicas. As pessoas que recebem
treinamento são da cadeia do Ensino Superior, ou seja, das áreas administrativas como
Legislação e Regulação, Financiamento, Marketing e Recursos Humanos. A Universidade
Corporativa também tem programas de treinamento para docentes e para mantenedores ou
proprietários de instituições de ensino. Em sua trajetória como gestor, foi diretor de
faculdades, tanto no interior e capital do estado de São Paulo, quanto no estado de Santa
Catarina. Nessa função, foi diretor em faculdades de Informática, de Engenharia, de Serviço
Social, de Administração de Empresas, de Ciências Contábeis, de Comércio Exterior, de
Marketing e de Análise de Sistemas. Na sequência, foi diretor de Pós-Graduação de cursos da
área de Negócios, Direito, Tecnologia da Informação e Tradução. E, ainda, foi Diretor de
Ensino de uma instituição que tinha, na época, 27 mil alunos e interagia com professores das
áreas de Comunicação, Saúde, Gastronomia, entre outras. A experiência diversificada desse
profissional, desde a década de 1980, no convívio com docentes e com administradores de
instituições privadas do Ensino Superior foi fundamental neste trabalho para compreender o
papel das instituições na identidade do professor universitário na atualidade.
E, finalmente, o quinto entrevistado, o Gestor Sindicato é professor universitário e
dirigente sindical de entidade de classe de docentes. Atua no ensino superior privado há 30
anos como professor e tem experiência com representação sindical da entidade de classe dos
professores. Na docência trabalha com métodos quantitativos de Matemática Aplicada e já
publicou um livro desse tema (Cálculo). Hoje, ministra aulas de Matemática Financeira e de
Negociação em pós-graduação lato sensu (MBA) tanto na capital quanto no interior do estado
de São Paulo. O Gestor Sindicato relatou que os dirigentes do Sindicato, na década 20012010, estavam muito preocupados com a introdução da tecnologia, principalmente no Ensino
Superior. As plataformas digitais de ensino, que foram implantadas nas escolas, para os
professores se relacionarem com os alunos, o que, na visão do Sindicato, aumentaria o
período de trabalho do professor, sem a remuneração correspondente. A naturalização desse
processo para os professores mais novos, que eram mais familiarizados com a era digital, foi
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diferente da percepção dos docentes mais antigos. A diferença desses traços identitários dos
docentes mais velhos em relação aos mais jovens, no que se refere ao uso das plataformas
digitais, e as opiniões do Gestor Sindicato sobre a identidade do professor como classe
profissional foi pertinente e relevante para os objetivos deste estudo.

5.4 INTERAGINDO COM AS PLATAFORMAS DO MUNDO DIGITAL
Relembrando, para a construção de uma teoria substantiva inicia-se o processo
separando-se trechos das entrevistas e atribuindo a esses trechos códigos que serão analisados.
A partir dos dados, defini quatro enquadramentos, os quais hierarquizam a análise em torno
da identidade do professor universitário, a saber: CATEGORIA, SUBCATEGORIA,
PROPRIEDADE E DIMENSÃO. Sendo os dois primeiros de ordem abstratas e as últimas
concretas. Esses enquadramentos serão explanados conforme surgirão no texto.
A categoria PROCESSO COMUNICACIONAL surgiu dos dados como um conceito
para entendimento dos significados atribuídos às narrativas dos docentes e gestores sobre as
suas crenças, opiniões no âmbito profissional mediado pelas plataformas digitais. Nesse
enquadramento, busquei nos dados episódios que indicassem os elementos de suas
identidades considerando a forma que se veem, como se mostram, como acreditam que são
vistos por pares e por alunos. Em paralelo, considerei como os gestores de instituições do
Ensino Superior veem a construção da identidade dos docentes, no contexto organizacional
brasileiro, na era da internet. Caracterizei como subcategorias do PROCESSO
COMUNICACIONAL:
•

ARTICULADO (relacionado à habilidade de produzir sentidos na interação
pessoal gerando, transmitindo e recebendo dados por meio oral, impresso e
digital no cotidiano e no âmbito da atividade como docente ou no seu
desenvolvimento profissional);

•

NÃO ARTICULADO (relacionado à dificuldade de desenvolver e articular a
comunicação por meios não digitais com a comunicação por meios digitais nas
atividades como professor universitário e para ampliação do capital cultural).

A

categoria

PROCESSO

COMUNICACIONAL

e

suas

subcategorias

ARTICULADO e NÃO ARTICULADO foram caracterizadas pelas seguintes propriedades e
dimensões (conceitos concretos) apresentados no Quadro 05:
Quadro 05: Propriedades e dimensões da categoria Processo Comunicacional
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CATEGORIA
conceito abstrato

SUBCATEGORIA
conceito abstrato

Processo
comunicacional/
comunicativo

Articulado

Não articulado

PROPRIEDADE
concreto: gerado
dos dados
Desenvolvendo a
habilidade de
apreender os
sentidos da
comunicação na
interação com
pessoas gerando,
circulando e
recebendo dados por
meio oral, impresso
e digital
Idem acima

DIMENSÃO
concreto: gerado
dos dados
Alta

Média
Baixa

Fonte: Elaborado pela autora com base nas respostas dos entrevistados, 2017.

Com relação aos atributos observáveis, constatei que os professores de diferentes
áreas do saber estão conectados de modo ativo e interativo às práticas comunicativas digitais.
Todos possuem computador de mesa ou notebook laptop e smartphone; acessam e-mail e
trocam mensagens por WhatsApp/SMS diariamente, bem como acessam as redes sociais
(Facebook, Twitter, LinkedIn etc.).
Eles pesquisam informações na web no mínimo semanalmente. Em geral, sobre
clima, trânsito, localização em mapas; acompanham blogs e visitam sites de notícias (Valor
Econômico, Estadão, Folha de S.Paulo, Globo-G1, Reuters, UOL, Terra, Veja, Época, Carta
Capital, New York Times, The Guardian, El País, BBC, etc.) para ler sobre esportes, política,
negócios e empresas, educação superior, etc.
Assistem a filmes ou ouvem música em plataformas como YouTube, Vimeo, Netflix
etc. e a maioria já utilizou o comércio eletrônico e realizou transações financeiras por meios
digitais, inclusive por meio de aplicativos de bancos.
A maioria usa a internet para se aprofundar no conteúdo da disciplina que ministra
aulas, para enviar arquivos, indicar fontes de consulta para os alunos elaborarem trabalhos e
acessarem conteúdos durante a aula. Ou seja, embora oriundos de outra época de consumo
material de informações, parecem estar conformados à essa nova realidade. A velha “pasta do
professor” no setor de cópias das universidades já dá espaço a novas formas de
compartilhamentos de textos e conteúdos.
Esses sinalizadores indicam que os professores da amostra possuem capacidade de
fazer uso de computador e smartphone para acessarem plataformas de conteúdos variados e
aplicativos de interação entre pessoas, portanto, fazem parte dos denominados “migrantes

184
digitais”, que são capazes de se comunicarem nas e pelas novas linguagens, reconhecendo as
práticas sociais e os gêneros textuais envolvidos nas interfaces multimídias (JUNQUEIRA,
2014, p. 206).
A pesquisa evidencia que os professores entrevistados convivem e interagem
diariamente com a internet em busca de informações, tanto de caráter científico quanto de
exposição de sua produção profissional. Várias são as possibilidades, desde a plataforma
YouTube que substitui mídias físicas para a divulgação de novas bandas de música para o
Professor de Música até as plataformas Research Gate e LinkedIn que facilitam o encontro de
profissionais ou pessoas interessadas em determinado tipo de assunto, científico ou não, e
propiciam compartilhamento de arquivos, fóruns de discussão e busca de publicações
armazenadas. Do ponto de vista identitário, podemos depreender que a sede por conteúdo e
curiosidade podem ser lidas como características típicas de professores que veem, na internet
e nas plataformas, meio de acessar mais informações sobre os seus temas de interesse:
Prof. ADMINISTRAÇÃO: uma coisa que tem me ajudado muito hoje em dia
é o Research Gate, né? [...]o pessoal tem usado até o LinkedIn pra tirar
dúvida.
Prof. MÚSICA: o SESC é um “super” canal de trabalho para músicos [...]
eles recebem um e-mail com um link com uma página no YouTube com 6 – 7
vídeos e pronto, é muito legal, já vê alguma coisa com um visual interessante,
já é audiovisual.
Prof. GAME: na Academia faz tempo que se pensa novas técnicas,
metodologias ativas de aprendizagem, os games entram como uma dessas
possibilidades.
Nas falas dos docentes, é recorrente a constatação da dependência cotidiana dos
alunos em relação à internet e às redes sociais sem que se deem conta do uso excessivo em
relação ao mundo digital, sem filtro e sem o fator da crítica quanto ao conteúdo. Percebe-se
em suas falas uma crítica muito forte, por parte dos professores, em relação ao fator alienante
das redes sociais e ao consumo excessivo delas. Essa crítica denota a falta de entusiasmo
desses com redes sociais digitais, conforme os comentários a seguir:
Profa. CINEMA: no Brasil, você tem um grande número de pessoas que são
deslumbradas com tecnologia, são deslumbradas com essa coisa toda,
principalmente com rede social e eu vejo que é muito viciante e as pessoas não
se dão conta de como elas estão viciadas.
Prof. ANIMAÇÃO: Facebook. E eu não dou conta [...]você vai olhando,
olhando, caiu 30 vezes no mesmo lugar e perdeu meia hora ali. [...]Amigos que
têm filhas um pouco mais velhas, já estão adolescentes, falam “olha, fica
esperto com essas coisas de redes sociais aí que é perigoso”.
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Com relação à constituição de sua identidade, no cenário contemporâneo
caracterizado pela presença da tecnologia digital, os professores têm consciência de que estão
assumindo um papel diferente como educadores. Considero que há uma decepção em relação
ao uso das facilidades das ferramentas disponíveis na internet como dispositivos de
aprendizagem. Os docentes não percebem que o aprendizado tenha atingido melhores
patamares qualitativos, quando comparado à sua própria geração, e ainda apontam uma tensão
crescente no embate escola versus internet:
Prof. MÚSICA: hoje, fazer um trabalho é muito fácil, assim vai no Wikipédia
cópia e cola, acabou, [...]isso não significa que o aluno está mais qualificado,
que ele sabe falar melhor a respeito das coisas, não é, pelo contrário, acho
que a minha geração entende mais de informática do que eles.
Profa. CINEMA: o professor, ele é um orientador mais do que nunca. É um
coordenador, um orientador, um estimulador e ele não pode ser mais aquele
professor que está ali despejando[...] Mais do que nunca não pode ser, mas
por outro lado, eu vejo o sistema [...]transforma a sala de aula quase num
palco de conflitos.
Prof. ADMINISTRAÇÃO: [plataformas digitais]. Eu acho que tem que
evoluir muito. [...]. Essas são coisas que ainda tem que melhorar, né? Em
termos de didática, se você quiser que isso chegue mais próximo do aluno.
A maior parte dos docentes concorda que a internet é útil como ferramenta de
trabalho, principalmente pela flexibilidade de acessar informações a qualquer momento e em
qualquer lugar, entretanto, indicam que o consumo em excesso de seus conteúdos sem critério
possa levar a uma seleção inadequada da informação.
Há um consenso entre a maioria dos docentes que saber inglês facilita para melhor
usufruir do conteúdo on-line e, em contrapartida, a própria web proporciona a ampliação do
conhecimento de outros idiomas.
Não obstante a internet ser uma ferramenta de comunicação digital, nem todos
concordam que uma aula on-line seja tão eficaz quanto uma aula presencial e ainda não se
veem, como por muitos é previsto, apenas no papel de orientadores no ambiente de interação
pela internet. Outro ponto a destacar é que os entrevistados acreditam que as tecnologias de
comunicação digital melhoraram o relacionamento entre os alunos, mas não entre professores
e alunos.
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5.5 O PROFESSOR E O MUNDO DIGITAL: CONSUMINDO INFORMAÇÃO E
DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICAÇÃO
A categoria CONSUMO DE INFORMAÇÃO surgiu dos dados como um conceito
para o entendimento dos significados que os educadores atribuem, declaradamente, às práticas
de consumo para se atualizar e para interagir com alunos, pares e administradores das
instituições em sua atividade de trabalho. Nesse enquadramento, busquei indícios nos dados
que trouxessem o que os professores entendiam por “atos de consumo”, que tipo de consumo
material ou de informação era mais praticado e, principalmente, quais os sentidos estavam
associados às suas decisões de aquisição e usos de bens materiais ou intangíveis. Caracterizei
assim duas subcategorias de consumo:
•

CONSUMO DE INFORMAÇÃO OFF-LINE: (de objetos físicos, aqueles que
estão presentes no cotidiano como forma de acesso e comunicação no mundo
digital e se relacionam diretamente à sua atividade como docente ou ao seu
desenvolvimento profissional);

•

CONSUMO DE INFORMAÇÃO ON-LINE (normalmente presente no cotidiano
para se informar sobre os acontecimentos da cidade, país e mundo; aquisição de
conhecimento do sistema formal de ensino/aprendizagem e experiências de
fruição e entretenimento, mas que agregam conhecimento ao capital cultural e
enriquecem o processo cognitivo).

A categoria CONSUMO DE INFORMAÇÃO e suas subcategorias CONSUMO
OFF-LINE e CONSUMO DE INFORMAÇÃO ON-LINE foram caracterizadas pelas
seguintes propriedades e dimensões apresentadas no Quadro 06:
Quadro 06: Propriedades e dimensões da categoria Consumo de Informação
CATEGORIA
SUBCATEGORIA PROPRIEDADE
DIMENSÃO
conceito abstrato conceito abstrato
concreto: gerado dos concreto: gerado
dados
dos dados
CONSUMO
DE
INFORMAÇÃO

Consumo off-line

Objetos físicos:
adquirindo/ consultando
textos impressos,
computador, notebook,
tablet, e-reader, celular,
smartphone
Conteúdo não material/
experiências ao vivo:
frequentando cursos
presenciais, ouvindo rádio,
indo ao cinema, assistindo
programa de TV, viajando,
participando de congressos,

Uso
exclusivo
ou
mesclado off-line e online
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adquirindo licença de uso
do pacote MS-Office,
adquirindo acesso ao
conteúdo de TV a cabo
Consumo on-line
Conectado pela internet:
fazendo cursos a distância,
assistindo a produtos
midiáticos via streaming,
adquirindo espaço para
armazenagem de dados em
nuvem, adquirindo o acesso
a periódicos científicos
Fonte: Elaborado pela autora com base nas respostas dos entrevistados, 2017.

Uso
exclusivo
ou
mesclado off-line e online

5.5.1 Categoria: consumo de informação
Todos os entrevistados possuem smartphones que utilizam prioritariamente para
conversas por mensagens instantâneas (SMS, WhatsApp, Skype, Telegram, etc.), leitura de emails, consulta a mapas, acesso a contas bancárias e leitura de notícias. Entretanto, o
smartphone é menos utilizado para contratar serviços de táxi, conectar-se às redes sociais
como o LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest e aplicativos para ouvir música
como o Spotify, para jogos on-line, para comunicação on-line como o Skype ou o conjunto de
aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentação gráfica (Word, Excel e PowerPoint
desenvolvidos pela empresa Microsoft). Disso depreende-se que a percepção que esses
profissionais têm do telefone pessoal ainda é de um meio de comunicação e não como um
dispositivo digital e multimídia que poderia facilitar seu trabalho.
Foi verificado nas entrevistas que o consumo de materialidades se dá pela leitura de
textos em e-books e a maioria também obtém informação, música, filmes e conteúdos
utilizando-se de dispositivos digitais.
Todos, com diferentes frequências, variando de semanal a mensal, atualizam-se sobre
informações acadêmicas on-line. Contudo, a maioria não gera conteúdo em blogs ou páginas
na internet embora, ainda que esporadicamente, tenham o hábito de participar de fóruns de
discussão sobre o Ensino Superior. Assim, é notável perceber que, por conta do hábito de
consumo dessas materialidades, assim como do conteúdo que produzem, os entrevistados
possuem perfis semelhantes. Os dois entrevistados que afirmaram produzir conteúdo, além de,
claro, consumirem informação off-line e on-line, informam que já o fizeram, entretanto, na
materialidade impressa. Disso pode-se depreender que, embora o professor seja um
consumidor de conteúdo digitais, quando se torna produtor ainda o faz por meios mais
tradicionais, como o papel.
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Prof. Direito: eu já escrevi muito assim, eu escrevi muito artigo já, eu escrevi
um livro também. Essa minha tese do TCC, esse TCC da GV, acabou virando
um livro.
Prof. TI: assim que eu terminei o mestrado eu lancei um livro também sobre o
tema de Redes. [...] A primeira edição foi lançada em 2004 e a segunda edição
em 2010.

5.5.2 Subcategoria: consumo de informação off-line
A propriedade consumo de informação surgiu dos dados de duas formas: nas
versões off-line e on-line. Por meio do consumo, observamos que os sujeitos manifestam os
seus afetos e crenças pessoais. As possibilidades oferecidas pelo universo material para a
constituição de grupos sociais e de subjetividades estão presentes em toda a sociedade
humana, contudo, nem sempre foram interpretadas como consumo.
A produção e o trabalho continuam desempenhando papel tão ou mais importante
que o consumo ao constatar a quantidade de tempo dedicada a esses processos, a preocupação
com a produtividade, o reconhecimento da importância da dimensão simbólica no universo
organizacional. Observamos a criatividade e a expressão da individualidade dos docentes no
consumo de informação visando a interação com os alunos:
Prof. Contabilidade: procuro saber quais são os livros da biblioteca, porque,
por mais que eu trabalhe com 10, 12 livros para essa disciplina, eu tenho que
saber o que que eu posso indicar para o aluno. [...] eu me preparo bastante,
sabe, eu vou pegar uma disciplina, então eu vasculho todos os livros que têm e
alguns atuais. Peço a Editora, se ela puder me ceder, né, dar como cortesia
ótimo, senão eu vou lá e compro.
Cabe ressaltar que apesar de perceber e mesmo incorporar o “mundo das telas” no
qual a comunicação digital desempenha um papel central, nem todos os docentes adotam
exclusivamente os aparatos digitais por escassez de recursos ou por preferência pessoal em
relação à materialidade:
Prof. Administração: (os alunos) eles têm que ter um telefone. Mais barato
pra ele ler, estudar ali, do que ficar imprimindo, gastando tinta ou fazendo
xerox. Os alunos ainda utilizam bastante a biblioteca [...] tem boa parte de
alguns livros, volumes básicos, então... Tipo assim, Direito de Processo. Boa
parte dos livros não existem ainda (na forma digital). Ou fica muito difícil pra
eles ficarem adquirindo, né? Então, eles acabam utilizando a biblioteca.
Profa. Criatividade: eu leio livros. Eu não gosto de ler digital. Não tenho nem
interesse em ler digital. Eu gosto do papel, eu escrevo nos livros, eu ponho
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marcador colorido... O livro, pra mim, é uma coisa viva. Ele tem que estar
vivo. Eu gosto da minha estante com os meus livros.
Além de terem a preferência pelo universo do consumo na dimensão off-line,
encontrei em algumas das entrevistas uma relativa crítica em relação à sedução que os
dispositivos móveis exercem sobre os estudantes durante as aulas. Ainda que alguns até
busquem a sinergia entre o on-line e off-line em sala, eles criticam que nem sempre essa é
exercida:
Profa. Cinema: todo mundo com celular na mão, ligado obviamente e aí o que
é que eu faço? Eu tento pegar alguma coisa que está na rede [...] eu vou
trabalhar hoje é um texto que está no Observatório da Imprensa, então
acessem ele por favor. Então automaticamente, o que me deixa triste é que
nem todos acessam, tem alguns que são resistentes e querem acessar o
Facebook.
A aquisição de dispositivos eletrônicos e de serviços de TV a cabo proporcionaram
aos docentes o consumo de informação tanto de cunho científico como de entretenimento.
Fica a dúvida se essas modalidades de consumo reverberam na maneira como preparam aulas
ou propõem atividade para os estudantes. Aparentemente não é o caso:
Prof. TI: eu consumo muita internet, não tem jeito, e livros consagrados,
artigos. Até pouco tempo era livro físico, mas eu ganhei da minha esposa um
Kindle. Gostei, muito bom, muito prático. Inclusive agora tenho cinco ou seis
livros lá no Kindle que estou lendo quase que simultaneamente, uns dois ou
três da área de TI e mais uns dois ou três de interesses diversos, não
especificamente na área de TI.
Profa. Cinema: eu assinei o Combo da NET [...] eu gostava muito do “The
Good Wife”, claro que é sempre assunto de mulher, gênero me interessa
também [...] aí eu comecei a descobrir o The Big Bang Theory28.
No cotidiano dos docentes, observei que suas escolhas refletem seus valores na
opção por experiências de cunho cultural ou de entretenimento, e que estas determinam as
suas preferências de associação a grupos sociais, ou seja, o seu capital social. Os dados
mostraram que o consumo de experiências são fontes de inspiração e de reflexão, os quais
caracterizei na dimensão de consumo off-line para contrapor um tipo de prática que não está
vinculada ao mundo digital. A opção por atividades de lazer, caracterizadas como “coisas
simples” ou “assistir ao futebol/assistir a filmes policiais/fazer caminhadas” ilustram traços da

28

The Big Bang Theory é uma série de comédia produzida pela televisão CBS norte-americana que estreou em
22 de setembro de 2007, veiculada em 12 temporadas com previsão de encerramento em 2017.
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identidade dos professores:
Prof. Finanças: Em termo de consumo eu sou muito simples com as coisas.
Na verdade, o que eu sempre gosto de falar é o seguinte, você tem que
consumir algumas coisas que te façam bem [...] eu gosto muito de sair para
jantar, sair para passear, sair para viajar, entendeu? Gosto muito dessas
coisas, as vezes são coisas simples que eu gosto muito de fazer nesse aspecto,
não sou muito de posses, marcas, status, não me ligo muito nesse ponto não.
Profa. Matemática: Eu gosto de assistir aos jogos de futebol, sou santista
fanática, já dei entrevista para (jornal) Tribuna de Santos no jogo. [...] eu
adoro filmes policiais, cinema não dá muito tempo de ir, para curtir, mas fora
isso eu vou fazer minhas caminhadas no parque do Ibirapuera todo final de
semana e fujo de vez em quando para uma prainha em Santos.
O professor de Tecnologia da Informação teve uma experiência de consumo off-line
de informação quando viajou para o Japão para receber treinamento técnico de uma nova
linguagem no campo da informática, mas o que se recorda, com vivacidade, foi a
oportunidade de interagir com pessoas de mais de 70 países, de conhecer outros hábitos e
valores, mesmo que não tivessem um idioma em comum para conversarem. Nem todos
sabiam, por exemplo, falar inglês (nem ele). Esse tipo de consumo, para ele, é memorável
como fonte de aprendizado e autodesenvolvimento:
Prof. TI: viagem de estudo técnico possibilitou conhecer a cultura de todos os
continentes, embora delimitado a países menos desenvolvidos [...]tinha 100
pessoas de países diferentes do mundo, 70 países representados, era uma
torre de Babel, eu não sabia inglês, cada um da turminha falava a sua língua,
tinha a turma dos latinos, a turma dos africanos, dos árabes, e sempre tinha
festa e tinha toda essa troca cultural que era sensacional, então isso não tem
preço, não paga, e o conhecimento a bagagem que você obtém nessa troca
cultural, você evolui e aprende bastante.
O professor de Finanças destacou que algumas de suas vivências cotidianas de
consumo off-line tornam-se narrativas que insere nas explicações dos conceitos financeiros:
Prof. Finanças: tudo que você absorve você consegue jogar para a sala de
aula, então eu gosto muito dessa parte de conhecimento geral e acho que tudo
aquilo que você conhece de alguma maneira você volta para a aula.
A professora de Criatividade afirmou que suas vivências “moldaram” o seu
conhecimento e ampliaram o seu discurso para ajudar os alunos a lidarem com os seus
próprios dilemas. Portanto, interpreto que essa dimensão do consumo off-line constitui-se em
um traço identitário da docente que se posiciona como mentora de seus educandos:
Profa. Criatividade: tudo aquilo que eu aprendi atuando no varejo também
ajuda a moldar o meu conhecimento agora, o meu discurso, também, amplia
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[...] E os alunos gostam, porque é uma forma de entenderem o próprio
comportamento e lidarem com os próprios dilemas [...]Consumo cultural é
tudo que te acrescenta. Um conhecimento novo a cada experiência nova.
Então, por exemplo, o cinema, prá mim, é a grande arte.
A professora de Cinema ressaltou a diferença entre consumir arte no Brasil e na
Itália, onde, no período do doutoramento, teve a oportunidade de consumir música e obras
artísticas, assistindo a espetáculos e vendo exposições gastando pouco. Em minha
interpretação, o consumo de arte “ao vivo” revela uma dimensão da identidade da docente que
produz diferentes sentidos, dentre os quais a fruição estética, em contraposição com o contato
da arte consumida apenas pelas telas de um computador:
Profa. Cinema: lá na Itália eu tinha as TVs públicas que eram razoáveis [...]
se eu saísse na própria universidade, na esquina, na praça em todo lugar tinha
concerto, tinha peças, e tudo a um preço mínimo [...] você respira isso lá o
tempo inteiro, você dá cotovelada em arte.
O professor de Direito também tem o hábito de consumir informação off-line
ouvindo um programa de rádio, no final da tarde, para acompanhar as opiniões de um
jornalista que comenta sobre as atividades dos membros das Câmaras Municipais, do
Congresso Nacional e dos poderes Executivo e Judiciário do nosso País:
Prof. Direito: [jornalista] tem um blog enorme de 15 milhões de pessoas, ele
escreve na [jornal] Folha, na [revista] Veja também, então ele tem um
programa [de rádio] das 6:00h às 7:00h, então esse também eu escuto
bastante.
A professora de Cinema revela um traço da sua identidade relacionada como “ser
brasileira” ao mencionar que acompanha telenovela veiculada pela TV aberta observando a
narrativa desse produto midiático como um retrato da identidade nacional. E, talvez, por ter
vivido um período fora do Brasil fez questão de registrar um domínio para o seu e-mail como
“.com.br”, reforçando dessa maneira outro aspecto da sua “brasilidade”:
Profa. Cinema: Porque eu sou uma das acadêmicas que a gente fala de
telenovela, discute telenovela, assiste telenovela. [...] dentro da discussão da
identidade nacional, em uma telenovela. Cabocla29.

29

A 1a versão da telenovela "Cabocla", produzida pela TV Globo, foi ao ar em 1979, foi escrita por Benedito
Ruy Barbosa e inspirada no romance homônimo de Ribeiro Couto para criticar a disputa de poder entre políticos
da zona rural nos anos 1920. Em 2004, Cabocla houve um remake adaptado por Edmara Barbosa e Edilene
Barbosa, filhas de Benedito Ruy Barbosa.
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Profa. Cinema: @yahoo.com.br. Tem que ter BR. Ufanista. A minha fase de
ufanista. [...] porque eu estava voltando, tinha passado um bom tempo fora.
[...] a nossa herança está aqui também.

5.5.3 Subcategoria: consumo de informação on-line
Na subcategoria consumo de informação na dimensão on-line, o acesso a
informações por meio de dispositivos eletrônicos, móveis ou não, se faz sentir tanto no âmbito
da educação formal quanto pela “não presença” em sala de aula de novos formatos de
narrativas que mesclam diferentes linguagens e signos imagéticos, sonoros e textuais. Esses
novos formatos, que eram ligados a atividades de caráter apenas lúdico, podem tornar-se uma
atividade profissional remunerada no contexto da educação formal. Como, por exemplo, o
aeromodelismo, que evoluiu para pilotar drones o quais, hoje são utilizados para registrar
imagens aéreas. Relembrando, o professor de Animação Digital relatou que, durante dois
anos, entre 2009 e 2011, investiu em drones para registrar imagens aéreas e essa atividade,
hoje, que se tornou remunerada, poderá ser o seu objeto de estudo em uma pós-graduação de
doutoramento:
Prof. Animação Digital: se eu fizer um doutorado vai ser relacionado a isso, é
uma coisa que eu virei um viciado e tem tudo a ver com imagem porque é para
fazer imagens aéreas. E é uma coisa assim, eu quero, eu sempre pensei em
falar, a nossa sociedade é muito visual, muito baseada no visual. [...] Então
passei os dois anos só quebrando cabeça, gastando, investindo, e aí em 2011
para frente eu comecei a me divertir, me satisfazer com isso e aí começou a
surgir oportunidades de trabalho.
O professor de Games também mencionou que o seu hobby foi incorporado na
educação formal e hoje faz parte dos métodos de treinamento de funcionários em
organizações empresariais:
Prof. Game: eu gostava de falar disso, ou tentava colocar alguma coisa na
minha aula sobre games, e acabei levando isso depois para um mestrado e
depois acabamos fundando um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. [...]
o meu hobby, a minha diversão, o meu principal entretenimento acabou
virando o meu trabalho. [...] hoje os games eles estão na moda. Então está se
discutindo muito isso dentro de empresa, ‘gameficação’ para o treinamento,
para educação do ambiente corporativo. Na Academia faz tempo que se pensa
novas técnicas, metodologias ativas de aprendizagem, os games entram como
uma dessas possibilidades.

Os entrevistados consideram o trabalho como fonte de criatividade, autoexpressão e
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identidade e buscam experiências diversificadas tanto na sua área do saber quanto em
situações de educação informal para seu autodesenvolvimento e ampliação de seu capital
cultural. Diante do ecossistema comunicacional do século 21, o professor necessita situar a
sala de aula na rota na qual se cruzam as mensagens dos meios de comunicação integrando
linguagens do mundo digital e não digital com o cotidiano da vivência humana e para isso
abastece-se de informações tanto on-line quanto off-line.
Nos excertos das entrevistas, os professores expõem que alternam o consumo off-line
de objetos materiais (livros impressos, jogos de tabuleiros) com o consumo de informação online (e-book, periódicos disponibilizados na rede social acadêmica Research Gate):
Prof. Música: dos vinte últimos livros que eu comprei, das vinte últimas coisas
que eu adquiri de consumo cultural ou intelectual para o meu trabalho como
professor, doze devem ter sido e-books comprados sobre a área de teoria
musical, não, de música para cinema, alguns de outras áreas ligados a música
também.
Prof. Contabilidade: para ministrar aulas, eu sou um cara que eu fuço muito.
Eu, por exemplo, eu estou dando aula de Contabilidade Pública que é a minha
expertise. Eu tenho 10, 12 livros [...] hoje que estou no doutoramento, não dá
para ficar imprimindo todos os artigos, então aí eu sou obrigado a fazer a
leitura dos artigos no micro.
Prof. Música: a principal coisa que eu consumo é livro eletrônico, e-book, eu
uso muito o Kindle para isso [...] a minha principal forma de consumo é
essa.[...]esses livros que eu tenho no Kindle são coisas que nem sonhar que
isso existia há 30, 20 anos atrás para um cara que trabalhasse com trilha
sonora [...] pode custar US$90, que eu acho um preço caro porque acho
caríssimo na verdade, mas eu compro porque eu tenho que adquirir esse livro
para mim porque é importante que eu vou usar na aula.
Prof. de Administração: Google, algumas bases assinadas [...] Uma coisa que
tem me ajudado muito hoje em dia é o Research Gate[...] o pessoal tem usado
até o LinkedIn, pra tirar dúvida, essas coisas assim, o Messenger.
Ressalto o aspecto da identidade do professor de Games construída em diálogo com
os seus alunos enquanto ele ensina e aprende, em um fluxo de interação de pares que se
respeitam, pois ele adquire jogos recomendados pelos alunos:
Prof. Game: quero aprender coisas novas, eu acabo pegando muitos jogos
que os alunos me recomendam, ou então que eu percebo que tem, que tá na
moda, que está todo mundo querendo jogar, eu vou lá e experimento, mesmo
que eu não goste daquilo. [...] é tudo pago.... Gasto. Gasto muito dinheiro
com games [...] eu compro jogos de videogame, jogos de computador, jogos
de tabuleiro e cartas, que algumas vezes eu uso em sala de aula.
Fazendo um paralelo dos resultados das análises das entrevistas sobre o consumo on-
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line e off-line e o que os professores responderam na pesquisa aplicada por questionário
estruturado avalio que os docentes convivem com flexibilidade e senso crítico nas duas
esferas permanecendo em comunicação presencial no grupo social, vivendo experiências sem
o aparato tecnológico e da mesma maneira utilizando os dispositivos da cultura digital, com
bastante conhecimento das funcionalidades, quando bem lhe aprouver.

5.6

IDENTIDADES

DOS

PROFESSORES

NO

AMBIENTE

DIGITAL:

CIRCUNSTÂNCIAS, INTERAÇÕES E CONSEQUÊNCIAS

A categoria PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS surgiu dos dados como um
conceito para entendimento das identidades profissionais dos educadores segundo as
narrativas sobre si próprio na relação com pares e alunos. Ressalto que também incluí na
análise as narrativas dos gestores das instituições de ensino sobre as identidades dos docentes
com os quais conviveram e dialogaram no âmbito da administração de cursos de graduação e
pós-graduação.
Para especificar as propriedades e dimensões da categoria principal, a desdobrei em
duas subcategorias denominadas “SOU PROFESSOR” e “ESTOU PROFESSOR”.
A categoria PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS e suas subcategorias foram
caracterizadas pelas propriedades e dimensões dispostas no Quadro 07:
Quadro 07: Propriedades e Dimensões da categoria Professores Universitários
CATEGORIA
SUBCATEGORIA PROPRIEDADE
DIMENSÃO
conceito abstrato
conceito abstrato
conceito concreto:
conceito concreto:
gerado dos dados
gerado dos dados
3) PROFESSOR
UNIVERSITÁRIO

“Sou professor”

“Estou professor”
Professor “notório
saber” /Professor
“biqueiro” /
/ Contador de histórias
e casos práticos

Atualizando-se em
conhecimento específico
Desenvolvendo-se com foco
na educação de adultos no
ambiente das novas TICs
Apresentando-se como
professor
Atualizando-se em
conhecimento específico

Desenvolvendo-se com foco
na educação de adultos no
ambiente das novas TICs
Apresentando-se como
professor

Geração de conteúdo
Alto

Enfatizada no caso de
vínculo com escola “de
ponta”
Reprodução de
conteúdo

Médio / Baixo

Não declarada no caso
de vínculo com escolas
“de massa”
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Investimento na qualificação
dos professores para
educação de adultos e
literacia digital
Remuneração hora-aula

Não mencionada

Baixa (abaixo de R$
50)

Fonte: Elaborado pela autora com base nas respostas dos entrevistados, 2017.

As subcategorias foram criadas em função de uma série de circunstâncias
relacionadas à expansão do número de vagas no Ensino Superior nas décadas 2000 e 2010 e
ao ambiente de ensino mediado pelas novas Tecnologias de Comunicação e Informação.
A subcategoria da identidade “SOU PROFESSOR” surgiu das entrevistas tanto com
os professores quanto com os gestores. Busquei nos dados os elementos que indicassem como
e por qual razão há profissionais que ao serem indagados “o que você faz? ”, ou “qual é a sua
ocupação? ”, respondem que são professores, independentemente de terem dedicação parcial
ou exclusiva ao ensino superior. Nesse posicionamento, o docente é, ele próprio, um “eterno
estudante”, tanto na sua área de conhecimento específico como no desenvolvimento de sua
habilidade de comunicação com os alunos, seja em sala de aula ou por meio de plataformas
digitais.
A propriedade “conhecimento específico” é caracterizada pela frequência com que
o docente atualiza-se, elabora conteúdo de sua própria autoria e, eventualmente, gera
conhecimento científico publicando o resultado de suas investigações como pesquisador. A
propriedade “foco na educação de adultos no ambiente das novas TICs” teve uma
dimensão alta, sendo revelada pelo empenho dos docentes em despertar nos estudantes não
apenas o domínio das técnicas no manuseio dos dispositivos digitais, mas, principalmente, em
estimular os discentes para terem autonomia e criticidade na seleção de conteúdo, hoje,
amplamente disponibilizado na internet. Por fim, a propriedade “apresentação profissional
como professor” caracteriza-se pelo vínculo com uma instituição prestigiada pela sociedade
(por exemplo, os meios de comunicação divulgam que fazem parte das 200 melhores nos
rankings de qualidade educacional) e pelo campo acadêmico (escolas que recebem a nota
máxima na avaliação do órgão regulador federal e/ou concentram um alto índice de
acadêmicos

com

trabalhos

publicados

em

periódicos

valorizados

nacional

e

internacionalmente).
Em contraposição, a subcategoria da identidade “ESTOU PROFESSOR”, contempla
os profissionais da propriedade “conhecimento específico”, aqueles que prioritariamente são
reprodutores de conteúdo pronto de uma disciplina que foi preparada por outro docente. A
propriedade “foco na educação de adultos no ambiente das novas TICs” varia de médio a
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baixo e, para os que se encontram nessa subcategoria, não é prioridade. O treinamento, de
acordo com os dados, é uma obrigação das instituições e, se for oferecido, nem sempre é bem
acolhido, pelo contrário, é visto como uma imposição. A propriedade “apresentação
profissional como professor” surgiu dos dados como uma negação da atividade na
circunstância do profissional atuar como professor em instituições consideradas de pouco
prestígio social ou não denotar “distinção” quando comparada à uma outra denominação
profissional (engenheiro, médico, juiz, advogado, etc.) ou outra atividade remunerada como
diretor, consultor ou empresário. Como resultado, em minha interpretação, nessa subcategoria
o sentido de pertencimento à classe profissional “professores” é vulnerável, instável ou até
mesmo inexistente.
5.6.1 Subcategoria “sou professor”, propriedade conhecimento específico
A propriedade “conhecimento específico” da subcategoria SOU PROFESSOR surge
à medida em que o docente reconhece que a internet é uma ferramenta complementar ao
ensino no formato presencial. Ele também tem ciência de que o ‘ensino a distância’ (EaD)
poderá fazer parte dos currículos educativos formais e deverá preparar-se para essa realidade,
conforme verificado nos trechos das entrevistas abaixo:
Profa. MATEMÁTICA: porque ele (docente) já tem que se habituar, tem
escolas que já dão alguma coisa em EaD no Ensino Médio e Ensino
Fundamental e aí ele já tem essa experiência.
Gestora Pedagógica: hoje o que está se observando é que, para lidar com uma
população extremamente heterogênea, inclusive em repertório, você tem que
ser muito bom no campo de conhecimento que você escolheu, mas tem que
ser também bastante sensível às exigências pedagógicas que o novo público
que está chegando na universidade requer.
Gestor Pós-graduação: os computadores que você tem hoje, é terrível, porque
o mundo de informação é extraordinário, então, o professor tem que
preparar muito bem a sua aula.
Contudo, os professores de Tecnologia da Informação e de Música destacam a
importância dos conteúdos e saberes que extrapolam as ementas das disciplinas e são
importantes para discutir temas contemporâneos. Ambos defendem que não se pode confundir
a habilidade técnica de manusear os dispositivos de comunicação digital com a capacidade
crítica e reflexiva para utilizar a tecnologia:
Prof. MÚSICA: a capacidade de clarificar os elementos constitutivos, de uma
certa coisa complexa, identificar as relações entre esses elementos[...]eu
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também procurei melhorar. É uma coisa que eu não encontro em qualquer
lugar[...]. Encontra só em bons professores.
Prof. TI: Contextualização é um negócio mais complicado, talvez saber o que
está acontecendo no mundo, saber as notícias em relação aos acontecimentos
e não só do Brasil como no mundo [...] No seu trabalho, conhecer qual que é a
atividade fim da sua empresa para qual você trabalha porque a TI não existe
por si própria, existe para dar apoio e dar suporte, facilitar a vida de outras
pessoas e facilitar a vida da empresa para que a empresa consiga resultados
melhores. E esse tipo de contextualização de aplicação de TI é uma coisa que
as pessoas que trabalham em TI muitas vezes não tem.
.
Para a Gestora Pedagógica de uma instituição considerada “de ponta”, o profissional
da educação que ensina será um “eterno estudante”, tanto em relação à sua área de
conhecimento específico quanto em relação às novas metodologias de ensino. Assim ele é
sempre um produtor de conhecimento em constante atividade:
Gestora Pedagógica: para você exercer a docência, você tem que se manter
estudando. [...] O instrutor não produz conhecimento, ele tem um
conhecimento, que é o conhecimento reconhecido num determinado campo, ele
organiza e trabalha da melhor forma possível para que o estudante se aproprie
desse conhecimento.
Os Gestores ‘Sindicato’ e ‘Mantenedoras’ apontam uma mudança no perfil dos
docentes do Ensino Superior. Com a titulação (mestres e doutores), há sem dúvida, uma
evolução do professor para o professor que produz conteúdo acadêmico:
Gestor Sindicato: hoje é quase uma exigência as pessoas terem passado por
um programa de mestrado para poder lecionar.
Gestor Mantenedoras: tem uma grande expansão dos mestrados e
doutorados, eu acho que esses números são muito interessantes porque o
número de mestre e doutores cresce muito nas últimas duas décadas e você
começa a ter uma mudança no perfil dos professores das instituições de
ensino.
Nesse sentido, o Gestor Graduação (“eu posso olhar para mim mesmo como
provocador de mim mesmo para que eu produza algumas coisas”) e o Gestor Mantenedora
têm opinião similar à da Gestora Pedagógica: no Ensino Superior o próprio professor
mantem-se inquieto, ativo na carreira, enriquece e atualiza o seu próprio conhecimento tanto
pela educação formal em pós-graduação stricto sensu quanto pela troca com os seus alunos
que vivenciam outras realidades:
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Gestor Graduação: como o próprio Paulo Freire fala “sem a curiosidade que
me provoca, eu não ensino e nem aprendo”. Então a minha educação tem que
ser uma troca. Todo o meu propósito pedagógico das disciplinas que eu
leciono é não ser simplesmente um passador de conteúdo, mas viver uma
experiência de troca, de poder aprender também com os alunos.
Gestor Mantenedoras: na Europa praticamente todo mundo que faz
graduação, faz mestrado com essa coisa da convenção de Bolonha todo
mundo faz [...] Eu lembro que eu dava aula no mestrado profissionalizante da
“Instituição A”, e a primeira vez que cheguei na sala de aula tinham muitos
estrangeiros, e eu fiquei muito assustado porque eles eram muito novos. E por
que eles são muito novos? Porque eles fazem três anos de graduação e depois
eles fazem o máster, e aí com cinco anos eles são mestres.
Gestor Pós-graduação: por isso que do ano 2000 para cá apareceu onde que o
sujeito vai procurar melhorar o seu conteúdo? Nas pós-graduações. E essa
tendência na educação brasileira vai continuar.
A relevância da dimensão conhecimento específico surge na fala do Gestor
Sindicato ao lembrar que nas instituições “de ponta” o professor é avaliado pela produção
intelectual, por meio de suas publicações em revistas acadêmicas classificadas como Qualis A
e B e livros. Disso depreende-se que o professor carrega consigo a função de pesquisador.
Gestor Sindicato: ele tem uma avaliação, no caso da “Instituição A”, trienal,
onde ele tem que apresentar trabalhos publicados em revista Qualis A, B, etc.
Então tem participação em congressos, capítulos de livros. Ou livros!
Na contemporaneidade, a própria natureza do trabalho está mudando com
experimentações de novas tecnologias de comunicação, inclusive com a valorização de
conhecimentos multidisciplinares no âmbito dos processos educacionais. A integração do
conhecimento de informática com arte é bem avaliada pelo Gestor Graduação que reconhece a
importância das Ciências Humanas:
Gestor Graduação: ele é uma pessoa que também é antenado, trabalha na
área de tecnologia, é uma pessoa que tem um viés artístico também fantástico,
ele é um fotógrafo que tem um olhar maravilhoso para a realidade.
O fato de as informações disponíveis na internet poderem ser utilizadas na educação
formal do Ensino Superior às vezes é uma solução, mas, ao mesmo tempo, pode ser fonte de
conflito no processo ensino/aprendizagem. Entretanto, eventuais tensões no processo
comunicacional entre docentes e discentes não anula o prazer do educador quando se
reconhece no papel “SOU PROFESSOR”, orgulhoso dos resultados que alcança com o
processo educativo:
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Prof. Contabilidade: o fato de eu ter trabalhado nesses nichos, a gente tem
condições de distinguir quais são os focos que você tem que trabalhar com os
alunos e qual o jogo de cintura que você tem que ter como professor junto a
cada uma das gestões universitárias.
Prof. Música: alguns que são geniais, fantásticos, [...] ele diz quando eu
encontro com ele “você foi uma grande influência para mim, você me fez
pensar em várias coisas que eu uso no meu trabalho hoje”. Exemplos desse
tipo para mim são fantásticos, muito legais mesmo.
Prof. Finanças: o aluno olha para você e fala assim “professor eu entendo o
jornal agora, o que você falou em uma aula eu li no jornal e agora eu entendi”
[...] “aquilo que você me ensinou na sala de aula foi aquilo que caiu na minha
entrevista e consegui a vaga”. É muito gratificante esse tipo de retorno, você
vê que a sua passagem ali modificou a vida desse aluno.
Profa. Matemática: escutar dos alunos “Eu nunca aprendi matemática como
estou aprendendo agora”. [...] eu vou circulando de carteira em carteira para
verificar qual é o grau de dificuldade de cada um dos alunos.
Profa. Publicidade: Sei pensar no olhar do outro, na forma do outro, no que o
outro pensa. É essa articulação mesmo. Eu gosto muito da palavra
articulação.
Prof. Game: As pessoas podem falar "Nossa, que bonito, parabéns!", mas eu
não estou satisfeito [...] Eu tenho essa postura com o meu trabalho e eu de
certa maneira cobro isso dos meus alunos.
Prof. Game: Eu tenho prazer mesmo em lidar com os alunos. [...] O dia que eu
me enxergar focando prioridade administrativa, não em prol dos alunos, da
sala de aula, aí eu sei que vou estar errado, né, aí eu vou ter que repensar meu
percurso.
Ressalto, ainda, a importância da mediação da internet na questão de acessibilidade a
conteúdos por alunos brasileiros do estrato de menor poder econômico e que foram
contemplados com financiamento do governo federal para cursar a graduação:
Prof. Administração: tem curso que o pessoal é mais carente, né?
Principalmente da Universidade, em que às vezes entra um pessoal (com
bolsas de estudo do FIES) com essas vagas específicas [...] E eles buscam essa
questão, às vezes, desse digital, assim, de uma forma mais barata.
5.6.2 Subcategoria “sou professor”, propriedade foco na educação de adultos
Na subcategoria SOU PROFESSOR, a dimensão da propriedade foco na educação de
adultos no ambiente das novas TICs, de acordo com os dados, é alta. Na busca por bons
professores, a habilidade de comunicação interpessoal é tão valorizada quanto o
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conhecimento específico da disciplina que o docente domina, assim como a capacidade do
docente de transitar explanando a teoria em conexão com o mundo prático:
Gestor Graduação: [seleção de professores] Você faz uma análise a priori de
currículos, pessoalmente de profissionais de mercado. E aí aquele que você
seleciona você convida para uma aula teste. [...]a gente procura observar é
como é que esse professor transmite conhecimento. Muitas vezes você
encontra currículos maravilhosos de pessoas com uma bagagem até
internacional ou de cursos lá fora e que ele não tem facilidade nenhuma de
comunicação com três pessoas que estão assistindo uma aula teste dele. Se
você ficar nervoso na frente de três pessoas, imagine em uma classe com 15,
com 20, com 30 alunos.
Gestor Pós-graduação: eu era um professor, vamos dizer, os alunos sempre
gostavam muito de mim, porque eu tinha a teoria e a prática, isso que você
vai encontrar uma grande dificuldade na educação, um professor que tem a
teoria, tem o conhecimento teórico e saiba o que fazer com aquele
conhecimento teórico então, eu tinha as duas coisas.
Gestor Sindicato: o novo professor é aquele que tem ajudado o aluno a
aprender. Ele tem um papel muito mais de um facilitador, de um “coach”.
Gestor Mantenedoras: papel mediador que eu acho que é o desafio.
Conforme os professores sentem-se confiantes ao utilizar as tecnologias de informação
e comunicação para ensinar, ao mesmo tempo em que se consideram parte do universo de
seus alunos em relação ao “digital” a ponto de se identificarem com eles tanto na maneira
como se apresentam fisicamente (Prof. de Animação) quanto na prática de “publicizar” o
conteúdo das aulas por meio de um blog (Profa. Criatividade):
Prof. Animação: alunos de games, eu prefiro os alunos desse curso também
porque eles são bem diferentes, são alunos “nerds”, você fala de um livro eles
dizem que já leram três vezes. [...]. Eu acho que é meio diferente, eu me visto
como os alunos de Games, eu sou um gamer, eu jogo, então eu falo com eles
na mesma linguagem.
Profa. Criatividade: Eles gostavam do meu jeito. [...] o rapaz criou um blog
durante o treinamento e colocou tudo o que eu falava, ele colocou no blog.
Que foi uma coisa bem interessante.
Uma das mudanças identitárias apontadas na atualidade é a transição do papel do
professor que passaria de “transmissivo” para “organizador” do conhecimento compartilhado
por meios digitais (NÓVOA, Conferência de abertura 6º CONPE, 2017). Na percepção dos
entrevistados, a internet impactou positivamente, por exemplo, como memória de fácil acesso
ao conteúdo transmitido em aula; os buscadores são ferramentas úteis para encontrar dados
antes ou após a aula, inclusive para o modelo de “sala de aula invertida”:

201

Profa. Matemática: a internet ajudou muito. Por exemplo, se o aluno falta, eu
sempre mando material de apoio como se fosse uma memória de aula.
Prof. Contabilidade: procurar ter vivência de onde procurar as informações
no site do município [...]. Vamos pesquisar junto, porque isso daí eu realmente
não sei, tá certo? [...]. Aí eu acredito que essas adequações entre tecnologia, o
professor e o formando, né? O aluno em formação tem que ter uma adaptação
muito grande. O que que é uma sala invertida? Você disponibiliza tudo até de
forma tecnológica para ele acessar da onde ele quiser.
Prof. Música: a primeira aula de percepção musical tem uma atividade que é
assim, você vai entrar no Google e você vai pesquisar um site de percepção
musical. Tem que voltar na aula que vem, cada um tem que ter baixado no
seu computador ou no seu smartphone.
Entretanto, os professores são críticos em relação ao cenário atual no qual
praticamente 97% de todo conhecimento humano já se encontra digitalizado e 80% está na
internet (CASTELLS, 2014, on-line). Para eles as informações mais acessíveis podem criar
falsas expectativas quanto ao processo de aprendizagem e acomodação por parte dos alunos.
Os professores apontam que alguns alunos não se comprometem ou não gostam de ler:
Prof. TI: com essa quantidade enorme de informações e de fontes de
informações as pessoas acabam não se comprometendo muito com
determinado assunto por muito tempo [...] as pessoas são muito voláteis. [...].
Atribuem muito mais a responsabilidade de uma nota ruim ao professor do que
a si próprio, não fazem nada para mudar para melhorar, têm preguiça de
pensar.
Profa. Matemática: (meios digitais x físicos) porque hoje em dia eles também
não leem livros, só querem pegar a parte de internet.
Entretanto, foi verificado nas falas dos professores que, para determinados objetivos,
a tecnologia mais atrapalha do que ajuda por levar à desconcentração e dispersão:
Prof. Finanças: minhas aulas não são com Excel, não uso muito isso daí
[...]acho que é importante também que o aluno consiga visualizar o conceito,
visualizar o fluxo de informação sem essa tecnologia [...]. Se você trabalhar
em um grupo maior, um grupo grande de alunos e tem que os convergir para
uma determinada área, aí acho que a tecnologia mais atrapalha que ajuda.
Prof. Música: Smartphone quando eu comecei não tinha tanto smartphone,
não era tão disseminado, tirar uma foto não era tão fácil com tanta qualidade,
então isso é uma coisa que faz diferença, positivamente e negativamente
porque é uma fonte de distração para os alunos.
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5.6.3 Subcategoria “sou professor”, propriedade apresenta-se como professor
Nos trechos das entrevistas é possível perceber a dimensão “apresenta-se como
professor” na subcategoria “SOU PROFESSOR”. Para o gestor do sindicato, a identidade do
professor do Ensino Superior tem que ser adjetivada para conferir algum tipo de “distinção”
quando está vinculado a uma instituição “de ponta”:
Gestor Sindicato: na escola “de ponta” o pessoal se vira. A R$ 170 reais a
aula, tudo bem![...] Ele se apresenta! Todos os meus colegas querem cartão
da escola “de ponta A”! [...] Você tem a qualificação da pessoa, precisa ser
adjetivada! Imagino eu, para que tenha algum significado!
Na circunstância em que o profissional tem uma profissão paralela e ministra aulas
em uma escola “de ponta”, procura destacar essa atividade por considerar que o diferencia
também enquanto profissional fora da escola:
Gestor Sindicato: ah, isso abre portas. Sabe como é que é, quando eu vou para
consultoria, professor da escola “de ponta A” aí agrega valor. Professor da
“de ponta B” agrega valor. Então, você vê, as pessoas que são entrevistadas,
as fontes, “fulano de tal, professor do “A”, ciclano de tal, professor da
“B”[...] ninguém se furta a dizer “eu sou”, aliás se orgulha em dizer, “sou
professor da A”, sou professor da “B”[...] Talvez se eu me apresentasse como
professor da escola “de massa X” eu não tivesse esse tipo de reconhecimento.
Então, na verdade existe uma certa identidade da pessoa com o lugar onde
ela trabalha.
O prestígio profissional do docente também é ligado à instituição onde se graduou e
continuou os estudos. Isso pode ser visto como uma variação identitária em relação à origem
do profissional/docente:
Gestor Pós-graduação: primeiro você tem o currículo do professor, em geral
professores formados por “boas escolas”, então, você basicamente o conteúdo
dele a competência em relação ao conteúdo dele pela origem, pela instituição.

5.6.4 Subcategoria “estou professor”, conhecimento específico
A subcategoria “ESTOU PROFESSOR” caracteriza-se pela presença de profissionais
com “notório saber” os quais são descritos pelos gestores como os professores contratados por
possuírem conhecimento prático na operacionalização de suas atividades, são contadores de
histórias do dia a dia em aulas mais expositivas e limitam-se prioritariamente a reproduzir os
conteúdos de livros. Nesse sentido são diferentes dos professores de escolas “de ponta” nas
quais têm o compromisso de fazer pesquisa e gerar conteúdos científicos:
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Gestor Sindicato: eu acho que o grosso dos professores, e ainda que
predominam as aulas expositivas, ainda predomina o professor que é o cara
que traduz o conteúdo do livro [...]O pessoal brinca que é o professor
contador de história, né? Que ele vai lá para contar casos da experiência
pessoal dele: “eu vou ensinar pra vocês como é que administra um
departamento de Compras, como é que é negociar com..., como é que é fazer
isso na prática".
Prof. Direito: a minha atividade principal é ser advogado empresarial,
atendendo processos, negociações, contratos, então, eu tenho assim um
histórico de cases, de situações, que eu posso ali passar para os alunos.
Gestor Mantenedoras: eu acho que isso vem muito das grandes carreiras,
Direito, Engenharia e Medicina. Então o que acontecia, olha o bom advogado
é o advogado bem-sucedido na área civil, trabalhista, e não sei o que e vai lá
ensinar para os alunos o seguinte eu vou te ensinar como trabalha. Ou ele
alguém, um juiz que passou no concurso e ele vai falar para eles olha eu vou
ensinar para vocês como que você tem que fazer para ser um bom
profissional. Isso também vale muito para as áreas de Engenharia e para as
áreas de Medicina. Os médicos também acabam reproduzindo muito essa
questão, principalmente nas clínicas médicas “Ah! ele tem o saber prático”.
5.6.5 Subcategoria “estou professor”, foco na educação de adultos
Nos trechos das entrevistas de gestores e de professores que forneceram dados da
subcategoria “ESTOU PROFESSOR” é possível perceber que a propriedade foco na
educação de adultos no ambiente das novas TICs é médio ou baixo, pois esbarra na
habilidade de ampliar o repertório intelectual, informativo e cultural para dialogar com os
estudantes e é apontada como uma fragilidade de colegas (diferentes de si próprio) que se
formaram na “era analógica” e ainda não se desenvolveram na “era digital”:
Prof. CONTABILIDADE: o aluno, por mais que ele não tenha, talvez uma
formação técnica da escola, ele já nasceu tecnológico. Os professores tiveram
uma formação ainda da década de 80. Então, os professores que ainda tem
uma formação dessa época, eles têm resistência e uma problemática muito
grande de lidar com esses alunos.
Além da habilidade para se comunicar no ambiente digital, o despreparo para atuar
no Ensino Superior é apontado pelos gestores ao descrever os caminhos pelos quais uma parte
dos acadêmicos ingressa na carreira, tanto nas instituições privadas quanto nas públicas.
Também comenta a maneira como são, muitas vezes, avaliados com métricas que priorizam a
produção acadêmica em detrimento da habilidade didático-pedagógica:
Gestor Mantenedoras: as pessoas viram professor. As pessoas elas entram
nas instituições de todos os tipos, normalmente num processo artesanal
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parecido com o da confraria do sapateiro na Idade Média. Você vai lá,
começa a trabalhar com o teu orientador, com professor, e aí você faz um
trabalho artesanal com ele, você publica com ele, você está lá, você trabalha
com ele. Aí um belo dia ele fala assim: eu vou indicar você para dar umas
aulas. E aí você vira professor.
Gestor Mantenedoras: o de escola pública não passa nada, [por preparação
para ser professor], esse passa menos ainda. Na escola pública o que
acontece? Ser um bom professor não te ajuda muito na carreira. Como você
é avaliado em função do quanto você publica, quanto menos você lecionar
melhor.
No início, ao ser indicado para assumir uma sala de aula, por opção própria ou
porque precisa trabalhar, de acordo com o Gestor Mantenedoras, o professor aprende a dar
aula com algum modelo que ele tinha e “ninguém o ensina a preparar uma aula e nem a usar
as técnicas [didático-pedagógicas]”:
Gestor Pós-graduação: muitos professores da área de Finanças que foram
meus alunos [...] acabam tendo o jeito semelhante de dar aula, tem alguns que
contam até as minhas piadas!
Prof. Direito: ele já dava aula na “Instituição A” há muitos anos, na pósgraduação de Direito Empresarial [...] e daí ele falou “você não quer ir lá? Aí
já me ajuda, tô cansado, que é a noite” daí eu comecei, fui lá. Também surgiu
oportunidade de dar aula na “Instituição A” do Rio de Janeiro.
Profa. Criatividade: um diretor convidou pra dar aula, se eu tinha pensado em
dar aula. Eu falei: “Não”. [...] O coordenador da faculdade de Comunicação
me telefonou e eu fui lá e ganhei duas turmas, uma de ‘Rádio e TV’ e uma de
‘Publicidade’, pra falar de criatividade.
Prof. Game: eu tinha o papel de monitoria, então eu ajudava os professores
nas tarefas oficialmente.
Prof. TI: durante o mestrado que eu comecei a vida acadêmica, lembro que
lá sempre mandavam vagas de professores [...] Aí, eu me inscrevi e comecei a
trabalhar em 2002 e estou até hoje lá.
Gestor Sindicato: o professor dele chamou-o para trabalhar nos cursos
tecnológicos: "Ah, vai lá dar umas aulas nos cursos, não nos cursos de
Administração de Empresas, mas nos cursos tecnológicos. Aqueles cursos de
dois anos".
Na visão do Gestor Mantenedoras, a falta de preparo dos professores para atuar como
educadores de adultos poderá levar o processo ensino/aprendizagem presencial na educação
superior a ser substituído por plataformas digitais:
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Gestor Mantenedoras: eu não vejo um movimento generalizado de pessoas
que são docentes preocupados em desenvolver essas competências
comunicacionais, relacionais, para atuar na docência do Ensino Superior.
Gestor Mantenedoras: “senão nós vamos ser substituídos, a universidade vai
ser substituída pelo Google.”
Para o Gestor Graduação, se o professor não souber interagir com os alunos desde a
primeira aula, terá muita dificuldade para atingir os objetivos do curso acrescentando que era
com esse olhar que avaliava os docentes sob a sua coordenação:
Gestor Graduação: a tese que eu tinha lá ainda como gestor, de você preparar
o teu plano de aula e levar uma versão 0 para sala de aula e fazer o ajuste
após você conhecer a turma, porque o perfil da turma tem que se ajustar ao
teu plano de aula. E você vai ganhar essa turma com a primeira aula que você
vai dar talvez a sua primeira aula seja a mais importante do curso que você
está dando. Se você não “ganhar” os alunos no primeiro dia de aula, a sua
disciplina vai se arrastar até o último.
Gestor Sindicato: eu acho que falta para o professor um conjunto de
técnicas. Falar assim:“quando é que eu vou usar um caso? Quando é que eu
vou usar uma aula expositiva? Quando é que eu vou passar um filme? Quando
é que eu vou dar um projeto?” E eu acho que isso é técnica. Eu acho que isso
é técnica e que isso pode ser adquirido por meio de treinamento.
Na visão dos gestores, os professores dessa subcategoria e propriedade (“estou
professor”, foco na educação de adultos) demonstram resistência para desenvolverem a
comunicação recíproca e horizontal com os discentes que estão na fase adulta e, nessa fase de
vida, estão mais próximos de se tornarem autônomos e independentes, inclusive com relação à
sua própria aprendizagem:
Gestor Graduação: eu tinha um professor, que você poderia classificar como
acomodado, relutante a inovações e que várias conversas que eu tive com ele
foi no sentido de ajudá-lo a sair dessa zona de conforto.
Gestor Mantenedoras: ele acha isso uma baita encheção de saco. Ah, a escola
chamou para fazer um treinamento, né? Ele ainda não observou que isso é
uma habilidade. Que isso é como falar inglês para um cara que quer trabalhar
numa multinacional.
5.6.6 Subcategoria “estou professor”, propriedade “não se apresenta como professor”
A dimensão “não se apresenta como professor” da subcategoria “ESTOU
PROFESSOR” é revelada nos dados quando o professor não se declara como tal, se tiver uma
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profissão que considera a principal e a de maior prestígio, a atividade como docente é um
“bico”.
A constituição da identidade profissional como professor universitário compete com
outra atividade remunerada, como é o caso do professor que atua como músico em uma banda
e daquele que é sócio de um escritório de advocacia:
Prof. Música: eu não tenho vergonha de ser professor, pelo contrário, eu
gosto de ser professor. Gosto de ser músico também. Mas músico é uma coisa
que interessa às pessoas, né! Se eu falo que eu sou professor com mestrado de
música, as pessoas ficam interessadas. Essa é uma coisa que tem status.
Prof. Direito: eu acabo tendo assim, alguns, uma certa medida às vezes sendo
um pouco de referência [...] tem um monte de amigos que acaba passando
demanda jurídicas [...]as pessoas acabam realmente tendo essa admiração.
De acordo com o relato de um gestor de sindicato de professores, os profissionais
com carreira consolidada como advogados, médicos, juízes, que ministram aulas
eventualmente, não se consideram docentes como principal traço identitário profissional,
principalmente se lecionarem em escolas “de massa” com remuneração da hora-aula muito
abaixo das praticadas pelas escolas “de ponta”:
Gestor Sindicato: a realidade é que o professor de ES dessas escolas não se
considera professor! [...] Eu sou advogado, a maior parte do tempo, então
vou dar umas aulas à noite. Ficar em casa toda a noite é um saco, vou sair um
pouco. Ou até para dizer o advogado poder dizer, eu também sou professor
universitário. Não diz de onde. Mas ele também é professor universitário. O
juiz de Direito. A única atividade que ele pode ter além da de juiz, é ser
professor. O juiz não pode ter duas atividades. Médico e Professor,
Administrador e Professor. [...] Então, quando eu preencho um cadastro, eu
digo Professor! E ele diz Biólogo!
O professor "biqueiro" é identificado como o que atua na docência de forma
esporádica e com pouco foco no seu próprio desenvolvimento ligado ao ensino de adultos
(andragogia):
Gestor Sindicato: “quem é esse cara?” Todo mundo diz: “Ah! É um
“biqueiro”. Dá poucas aulas, não sei o quê, e na minha observação pessoal eu
via que cada vez mais a remuneração dele dependia do trabalho de docente.
Gestor Mantenedoras: eu pego a avaliação do professor e fala assim: "Ah, ele
sabe muito, mas ele tem dificuldade de passar". Pô, se ele sabe muito e tem
dificuldade de passar ele devia ser autor de livro, porque o papel do professor,
na minha opinião, é o cara que consegue decodificar essas informações,
transformando essas informações em conhecimento.
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Um dos fatores que contribui para o sentido de não pertencimento à categoria
profissional é que, para alguns, a atividade é solitária. No Ensino Superior, principalmente em
cursos de pós-graduação, o professor trabalha sem interagir com pares, limitando, dessa
maneira, a possibilidade de se sentir membro de uma classe de trabalhadores da educação:
Prof. Finanças: eu não fico muito com os outros professores então é mais
difícil de ter esse contato. Você tá dando aula em vários lugares então você
acaba não tendo isso.
Prof. Direito: [imagem junto aos colegas]não sei muito, porque no final não
tenho muito relacionamento, eu só vou lá faço a aula e lá não tem nem prova.
Gestor Mantenedoras: professor da instituição privada, esse desafio de
entidade do professor é muito maior porque ele é um professor que
normalmente, se ele for só professor, na maioria das vezes ele trabalha em
mais de uma instituição.
Por considerarem que a profissão de professor é desprestigiada ou por não ser a
atividade principal, também não se envolve em reivindicações defendidas pelo sindicato da
categoria, não se veem como membro da classe trabalhadora “professores do Ensino
Superior”, principalmente os que são vinculados às instituições privadas:
Gestor Sindicato: não se apresenta! E não existe essa identidade. Então, não
existindo essa identidade e aí já é uma conclusão minha, o que acontece, é que
ele não se sente a vontade até para defender aquelas questões que ele
considera menores: “Tá, eu não estou aqui por dinheiro! Mas a subsistência
dele é... depende daquilo. Não eu não sou corporativo. O professor forma
trabalhador, mas não se considera um trabalhador! [...] Mas esses daí, são a
massa trabalhadora mesmo que são as pessoas que deveriam estar por trás da
gente, quando a gente está na mesa de negociação. O apoio não é muito
grande porque não há uma identidade muito grande.
E mesmo na situação de não exercer a profissão na qual graduou-se e estar ligado à
área de Educação há 30 anos, um diretor de curso superior não se considera docente:
Gestor Sindicato: o exemplo de uma pessoa, engenheiro, que estava na
docência há mais de 30 anos. Era diretor de um curso, e quando perguntaram
para ele:
“Você vai na Casa Bahia (varejo) e a pergunta: o que você faz?”
“Eu sou engenheiro”.
“Mas há quanto tempo você não exerce?”
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“É, mas eu sou engenheiro. Isso você não pode me tirar, eu sou engenheiro”.
“Não, mas eu estou falando com relação a tua atividade”.
“Ah, isso é outra coisa”.
E ele era diretor do curso de engenharia [...] Se ele fosse CEO da
“Construtora Multinacional” será que ele diria engenheiro? Diria CEO!
As palavras dos entrevistados, até aqui, reforçam a ideia de que há traços distintos na
identidade dos profissionais do Ensino Superior brasileiro condicionados, entre outros
aspectos posteriormente comentados, também pelo impacto das TICs na contemporaneidade.
Na categoria “SOU PROFESSOR” encontram-se os docentes atualizados, poliglotas,
hábeis no manuseio dos dispositivos digitais de comunicação, críticos e focados no aluno e
que expressam, sem constrangimento, que são professores, principalmente os que se
encontram nas escolas “de ponta”.
A categoria “ESTOU PROFESSOR” é composta pelos que estão na atividade
docente incidentalmente, quase que “de passagem”, e optam por não se identificarem com a
classe de trabalhadores “professores do Ensino Superior”, atividade que ocupa uma posição
secundária em suas identidades profissionais. Por serem convocados pelas instituições para
compartilharem a experiência prática, não faz parte de suas ocupações a geração de conteúdo
autoral de caráter teórico e original, pelo menos no início da carreira.
Contudo, os dados apresentados a seguir evidenciam um desconforto tanto do Gestor
Mantenedora quanto do Prof. Administração com relação ao conhecimento ser restrito à
“prática sem teoria” versus “teoria sem a prática”.
Nesses trechos da entrevista é possível perceber que o Gestor Mantenedoras sente-se
incomodado com a visão pragmática das aulas voltadas exclusivamente para a transmissão do
conhecimento científico aplicado, sem proporcionar a oportunidade de exercitar o raciocínio a
partir de paradigmas e conceitos teóricos. Na visão dele, a identidade é fragmentada, de um
lado está o professor acadêmico e o professor de mercado, e isso é prejudicial ao processo de
ensino-aprendizagem:
Gestor Mantenedoras: [professor notório saber] acabam trazendo essa visão
prática de como é que faz. E isso muitas vezes cria até um desconforto porque
é com o saber, com o conhecimento que o aluno tem que se desenvolver.
Porque cria-se até uma situação: “Ah, eu na verdade não preciso saber desse
monte de teoria, eu preciso saber da prática”.
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Gestor Mantenedoras: eu acho também que essa cultura ainda meio que existe
no mundo da docência do Ensino Superior. Existe uma “lógica”, o que você
falou, ou o cara é acadêmico ou ele é de mercado. [...]Eu acho que ainda
existe essa coisa da identidade do docente uma visão meio separada do
mundo do trabalho e do mundo da pesquisa, como se essas duas coisas não se
juntassem.
Por outro lado, o Prof. Administração que é professor concursado de uma
universidade pública federal ressente-se da falta de conhecimento científico aplicado:
Prof. ADMINISTRAÇÃO: como é que eu vou ter alguém, por exemplo,
ensinando um plano de contas, se eu nunca botei a mão num plano de contas
de verdade? ... e outra: como é que ele vai ensinar algo que ele não acredita?

5.7 O PROFESSOR E OS ALUNOS: A CATEGORIZAÇÃO DOS ALUNOS NA VOZ DOS
PROFESSORES E GESTORES.
A categoria ALUNOS emergiu dos dados como um conceito para entendimento dos
significados nos quais os educadores atribuem aos alunos, de acordo com suas convicções e
com a vivência e as práticas internas de trabalho. Nesse contexto, busquei episódios nos dados
que destacassem o que os professores e gestores descrevem sobre os alunos em termos de suas
principais

características,

que

foram

nominadas

em

duas

subcategorias

como

“Compromissados” e “Descompromissados” em função do envolvimento e dedicação com
os saberes teóricos e práticos:
•

ALUNOS COMPROMISSADOS: são alunos que apresentam uma alta
propriedade de envolvimento e dedicação com os saberes teóricos e práticos.
São considerados, em geral, possuidores de uma ou mais das seguintes
qualidades: aplicados, atentos, reflexivos, observadores, curiosos, antenados,
inquietos, ativos, presentes, críticos, talentosos.

•

DESCOMPROMISSADOS: são alunos que apresentam uma baixa ou média
propriedade de envolvimento e dedicação com os saberes teóricos e práticos.
São considerados desligados, desconectados, apáticos, ausentes, clientes,
tranquilos, massificados.

A

categoria

ALUNOS

e

suas

subcategorias

COMPROMISSADOS

e

DESCOMPROMISSADOS são associadas às seguintes propriedades e dimensões
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apresentadas no Quadro 08:
Quadro 08: Propriedades e dimensões da categoria Alunos
CATEGORIA
conceito abstrato

SUBCATEGORIA
conceito abstrato

PROPRIEDADE
concreto: gerado dos dados

DIMENSÃO
concreto: gerado
dos dados

ALUNOS

Compromissado
Aplicado / Atento /Reflexivos/
Observador/
Curioso/Antenado
Inquieto
Ativo/ Presente
Crítico /Talentoso

Envolvimento/ dedicação com
os saberes teórico e prático

Alto

Descompromissado
Massificado/
“Tranquilo”
/Desligado/Desconectado
Apático / Ausente

Envolvimento / dedicação com
os saberes teórico e prático

Médio
Baixo

Fonte: Elaborado pela autora com base nas respostas dos entrevistados, 2017.

5.7.1 Subcategoria de alunos compromissados
Os alunos compromissados são os que possuem atitudes proativas e estão
comprometidos com o processo de ensino e aprendizagem, cujas principais características são
apresentadas a seguir nas falas de professores e gestores. São alunos que já se habituaram, por
exemplo, com aulas presenciais e EaD, desde o Ensino Médio e/ou Fundamental, conforme
atestado por uma de nossas entrevistadas:
Profa. MATEMÁTICA: para alguns é impacto, para outros não. Por que ele
já tem que se habituar, tem escolas que já dão alguma coisa em EaD no
Ensino Médio e Ensino Fundamental e aí ele já tem essa experiência.
Uma qualidade dos alunos compromissados e considerados diferentes, ou “nerds”, é
o fato de serem mais proativos e muitas vezes já conhecerem a matéria, ou já terem estudado
antes, como relatado pelo professor:
Prof. Animação: os softwares que a gente tava (sic) falando, a maioria dos
alunos de games, eu prefiro os alunos desse curso também porque eles são
bem diferentes, são alunos nerds, você fala de um livro eles dizem que já
leram três vezes. Eles chegam numa gama de conhecimento dentro da área
deles muito grande...
Os professores têm um conhecimento de como os alunos irão se comportar,
determinando uma estratificação dos que “irão bem”, outros “na média” e outros que “não
irão atingir um nível aceitável de compreensão do que está sendo ensinado”, conforme a fala
do professor de Games:
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Prof. Game: eu escuto muito os meus colegas falando de uma mudança de
valores, que eles estão mais, talvez eles estão menos: - Ah, os alunos estão
cada vez menos, menos, menos. Estão menos dedicados, menos é, estão
estudando menos, estão buscando menos, né. Mas sinceramente a minha
percepção é que não tem mudança. Eu sinto que de uma sala de 50 alunos, eu
tenho dez por cento, é um sino de Gauss, você tem dez por cento de alunos
que vão amar, e vão se dedicar e vão querer ser os melhores; vai ter uma
grande massa que vai ser mais ou menos média, que vai se dedicar mais ou
menos para aquele assunto porque tem que fazer [...] e tem uma minoria
daquela sala, uns dez por cento, que não querem nem saber ou talvez vão até
atrapalhar.
Contudo, os “alunos comprometidos” não podem ser assim classificados apenas por
frequentarem “escolas de ponta”. Mesmo nas instituições vistas como “massificadas” há os
“alunos comprometidos”. A diferença está no fato de que restrições relacionadas a outros
aspectos presentes em nossa sociedade (machismo, violência urbana) interferem na vida
acadêmica conforme o relato da professora de Matemática e do professor de Contabilidade.
Nessas falas observei os aspectos distintivos de sensibilidade, empatia e afeto presentes em
suas identidades em relação aos seus alunos:
Profa. Matemática: esse ano eles estão dando muita atenção aos alunos. Eles
não querem que o aluno tenha muita dificuldade em uma matéria. Eles vão
dar muita assistência psicológica ao aluno. Se o aluno precisar de algum
atendimento, nós temos clínicas psicológicas.
Prof. Contabilidade: [fala de aluna]"Professor, eu vim aqui te pedir
desculpas, porque eu não vim essas duas semanas, né, e o senhor deu
atividades e tal que vai me prejudicar, mas eu tenho que te pedir desculpas,
primeiro porque para mim é interessante, é aprendizado, e pelas suas aulas.
Mas o meu problema é que eu estou separando do meu namorado, quase noivo
e ele está me perseguindo a ponto de querer me machucar. E nós estudamos
aqui na mesma faculdade”.
Prof. Contabilidade: eu cumprimento um por um. E ali você já começa a
perceber a realidade de cada um. Para todos os alunos em qualquer
instituição, por quê? Porque nós sabemos que quem estuda no noturno já vem
com todo o perrengue do dia, né, do trabalho, temos pessoas que têm
problemas familiares. Tem pessoas que têm problema de saúde.
Prof. Contabilidade: "se o senhor for explicar mais alguma coisa a partir das
22:30h eu vou perder, então eu vou ficar. Mas se o senhor falar para mim que
não vai ter nada, eu preciso ir embora porque eu fui assaltada na semana
passada". Se eu faço uma amarração no finalzinho da aula que se eles vão
perder, eles ficam. Só que eles vão para casa amedrontados no sentido de
perderem a condução, de chegarem a ter esse problema de assalto e por que
nós sabemos que os nossos moram fora do perímetro, como se diz, central da
cidade.
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Ainda, os alunos, de forma natural, utilizam as tecnologias, por conta própria em sala
de aula, caso o professor não o faça, com o uso de mídias eletrônicas, via celular para
acompanhar a matéria, como o relato do professor:
Prof. Contabilidade: essa questão de tecnologia até, porque, e aí eu tive que
aprender aos poucos. “Não, professor, eu estou aqui no celular, mas estou
vendo a tua matéria. ó” e ele mostrava Wikipédia, alguma coisa, que ele
achava lá e contemplava sobre a matéria”. Então, aí eu tive que abrir mão
daquela minha irritação, por quê? Porque o aluno realmente aquele aluno
realmente ele estava usando a tecnologia para sala de aula. E alguns
professores de repente achavam até que era uma afronta do tipo “Ó, ele está
querendo me testar, então ele vai fazer uma pergunta da matéria e tal”. Aquele
que não tivesse controle da sala ou do conhecimento se enrolaria como eu já vi
muitos colegas se enrolarem. Então, aí, a partir do momento que a gente
percebe que os alunos têm a tecnologia na mão e que eles têm a possibilidade
de perguntar um algo a mais para você e que talvez você não saiba.
Ou mesmo um caso em que o professor não se lembrava de uma fórmula e o aluno,
numa atitude proativa, utilizou seu laptop para uma busca na internet, para ajudar o professor,
conforme o entrevistado:
Gestor Pós-graduação: eu esqueci da soma dos termos de somatória ao
infinito. Eu não lembrava, eu não lembrava, a fórmula ridícula, mas eu vou ter
que demonstrar as fórmulas, aí o aluno falou “não espera aí professor” ele
abriu o computador na hora, quer dizer, maravilha!
Os alunos mais novos, ingressantes no ES mais recentemente, cobram os professores
de maneira mais enfática, querem uma aula que não seja tradicional, de acordo o que relata o
Gestor Sindicato:
Gestor Sindicato: tenho duas turmas de 40 alunos que tem 19 anos. O que eu
faço lá com eles não tem nada a ver com os cursos “in-company” que eu dou
para as pessoas que têm 35 anos, 40 anos. Eles estão em outra pegada. Cada
vez mais esse aluno ele tem menos, como eu posso dizer, ele tem menos
aceitação pra aula tradicional.
Ou mesmo os que disputam as poucas vagas das boas universidades públicas, que
são mais exigentes e comprometidos devido ao esforço que fizeram para conseguir estudar em
tais escolas:
Gestor Pós-graduação: isso acaba chegando no ensino superior, ainda não
chegou por uma questão simples, o número de vagas, por exemplo, na USP é
muito pequeno então, lá o aluno é muito bom, então, como o aluno é muito
bom porque ele tem uma seleção muito grande, essa seleção faz com que o
aluno pressione o professor.
Contudo, os alunos reconhecem o esforço dos professores, como os depoimentos
abaixo, reproduzidos por nossos entrevistados:
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Profa. Matemática: escutar dos alunos “Eu nunca aprendi matemática como
estou aprendendo agora”. A gente sabe que todos alunos que entram num
curso de graduação sentem dificuldade, principalmente na área de matemática
né.
Prof. Matemática: Biomedicina, Fono e Psicologia eles tinham maior
dificuldade as vezes eu tinha que mudar a minha fala e dar termos mais
práticos e não técnicos por que eles sentiam muita dificuldade. Aí eles falavam
“Ai eu escolhi esse curso pensando que não ia ter cálculo”. Mas no fundo eles
me agradeceram pela maneira que eu expliquei para eles porque eles nunca
gostaram de Matemática.
Prof. Game: então, no processo de orientação eu vejo que é uma postura
diferente, quando o aluno, ele, você está lá frente a frente com ele, ele não está
tão defendido pela massa, pelo grupo, né. Você está numa relação muito mais
próxima com o professor. Então quando eu digo, eu estava falando daquele
processo mais ou menos natural de seleção, tem aluno que vai gerar uma
‘baita’ afinidade com a minha forma de trabalhar, com a minha forma de
pensar. Ele vai querer se aproximar e até volta, depois que acabou a
graduação, ele volta para uma monitoria, porque ele quer continuar
aprendendo e estudando.
Portanto, ser um “aluno comprometido”, ou seja, ter uma atitude proativa em aula
independe do tipo de escola, seja escola “de elite”, ou escola “de massa”. Existem alunos que
se esforçam em função de uma chance de mudança de vida, melhores oportunidades de
trabalho no futuro. Esses alunos dividem a sala de aula com um tipo mais comum: o aluno
descompromissado, a próxima subcategoria a ser apresentada.

5.7.2 Subcategoria de alunos descompromissados
Existe um contingente de alunos que são mais acomodados e desconectados das
demandas do processo de ensino e aprendizagem e da dinâmica que um curso presencial ou
EaD exige. Esses alunos, em geral, não incorporam as novas tecnologias e ficam numa
posição passiva, são apáticos e não participam das aulas. Essa falta de comprometimento é
verbalizada pelo entrevistado:
Prof. TI: depois algumas vezes ficar lamentando que não tem oportunidade
não é. “Olha aqui eu tenho ensino superior e não tenho oportunidade”, se
esquecem que não é isso que um empregador busca, ele quer dedicação, ele
quer comprometimento que é uma palavra que falta muito hoje em dia em
qualquer área, inclusive na sala de aula, comprometimento é um negócio
difícil de encontrar, as pessoas são muito voláteis.
Esses estudantes são justamente os que desenvolvem atitudes de se considerarem
“clientes” da universidade ou faculdade e entendem que estão ali comprando um serviço, a
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aula, e posteriormente um produto, o diploma, sendo o professor o consultor que intermedeia
esse processo, conforme indicado pelo entrevistado a seguir:
Prof. Finanças: eu venho percebendo com as turmas, talvez um dos papéis que
a gente tem que fazer hoje enquanto professor é cada vez mais conseguir
vender a proposta de aula pra aquele aluno, para que ele entenda que mesmo
não sendo a situação específica dele, é importante aquilo para ele como um
gestor, pensando de uma maneira geral, que é importante aquilo para a
bagagem dele. Eu percebo isso hoje, você tem uma necessidade maior de fazer
isso. Antes, uma visão até da minha época de faculdade, o aluno tava
buscando aquele conhecimento, aquele professor e você quase que inverte isso,
o professor tem que vender o seu projeto de aula pra o aluno, o aluno quase
que naquela visão de cliente, a gente tenta não transformá-lo nisso daí “você
não é cliente” mas o aluno muitas vezes assume essa perspectiva. Talvez isso
seja uma das grandes diferenças do que tinha no passado. No passado, o
pessoal tava mais consciente dessa questão do aluno, do aprendizado e hoje já
não, hoje o cara já quase como se tivesse te contratando como um consultor
para resolver essa situação. Quase como ele ser um cliente e você um
consultor e não um professor.
O compromisso e o descompromisso do estudante pode estar relacionado à sua
própria trajetória estudantil. Muitas vezes os alunos chegam com deficiências do ensino
pregresso em matérias básicas como Matemática e Português, o que cria dificuldades de
entendimento e acompanhamento do curso superior. Ao mesmo tempo, há a expectativa que o
ensino superior o colocará como que por inércia em outro patamar profissional conforme o
depoimento a seguir:
Prof. TI: alunos chegam com dificuldade em português em escrever, e são
coisas importantíssimas para qualquer área da…qualquer área de trabalho,
área de conhecimento. Se uma pessoa não sabe matemática básica
consequentemente para TI não vai conseguir desenvolver lógica de
programação porque é um negócio que precisa pensar um pouquinho mais,
buscar uma solução muitas vezes diferente que ninguém tinha pensado ainda
para poder resolver um problema. E se ele não consegue fazer uma operação
de matemática simples uma operação estatística simples acaba que ele não
consegue nem entender o problema que está sendo proposto. E a mesma coisa
com o português, se você não consegue entender o que está sendo perguntado
consequentemente ele não vai saber responder porque ele não entendeu sequer
a pergunta.
Diante de uma expectativa de trajetória facilitada, esses alunos não entendem o
sentido formativo da escola, pois estão interessados apenas em fazer o mínimo para poderem
conseguir o diploma, e o docente e os processos de ensino-aprendizagem são tidos como
obstáculos, como aponta o entrevistado:
Prof. TI: hoje para a maioria o professor é só um dificultador, ele está lá
para atrapalhar o objetivo dele que é pegar um diploma, só isso que é de
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pegar o diploma não é aprender, não é melhorar, não é se destacar. Muitas
vezes para mostrar em casa, mostrar na família, mostrar para o chefe.

A instituição escolar e o docente não são os únicos motivadores dessa falta de
compromisso. Mesmo diante de incentivos, como financiamento escolar, ou outras facilidades
providas pela escola, muitos alunos ainda não se esforçam o suficiente, pois o mercado não
exige esse tipo de postura, conforme a entrevista de um gestor, que faz uma leitura muito
categórica que o ser humano se interessa apenas quando é cobrado:
Gestor Pós-graduação: enquanto ele estiver no trabalho, na ponta, não exigir
dele, ele não vai fazer.
Gestor Pós-graduação: política, facilidade, financiamento, essas coisas
sempre ajudam. Mas isso nasce natural, o ser humano é vagabundo, natural,
o que você quer? Você gosta? Eu falo sempre, eu nunca vi um cara chegar e
falar assim, “ah, que vontade de estudar que eu tenho hoje”.
Também colabora com essas atitudes a incorporação de tecnologias modernas. Ficam
satisfeitos em adquirir habilidades para operar os aparelhos, porém, sem ter um mínimo de
senso crítico para se preocupar com o conteúdo ou qualquer direcionamento de aprendizado,
ou até o funcionamento interno das máquinas, conforme nos relata um dos professores
entrevistados:
Prof. Música: por exemplo eles sabem o superficial do superficial do
superficial que é clicar e digitar no teclado do smartphone. Qualquer coisa
que envolva, por exemplo, o funcionamento interno do computador eu sei
muito mais que eles, eles acham que sabem muito mais do que eu do aplicativo
que baixa não sei aonde, como é que pirateia, sabem para caramba, agora
qual a relação com a memória RAM e o disco rígido e os periféricos, como é
que eles funcionam, como é que as placas controlam e deixam de controlar
isso, o que é um sistema operacional e como ele funciona? Porque eu vim de
uma época que você precisava saber isso, talvez não seja necessário para
saber música, acho que não é mesmo. Mas, por exemplo, para ser operador de
áudio, técnico de som em estúdio precisa, você precisa ter um conhecimento
um pouco mais profundo da tecnologia.
Alunos “não comprometidos” são definidos com outras características também,
como não admitir notas ruins, preguiça de pensar, sem participar da aula, conforme atestam os
nossos entrevistados:
Prof. TI: eu acho que as gerações atuais têm vindo cada vez com menos
respeito ao docente não é. Atribuem muito mais a responsabilidade de uma
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nota ruim ao professor do que a si próprio, não fazem nada para mudar para
melhorar têm preguiça de pensar, vêm assistir aula e não trazem um caderno
sequer para anotar, o professor passa uma atividade no quadro ele não se
esforça nem para fazer e espera o professor responder para ele poder copiar.
Gestor Graduação: nós temos que ensinar também os nossos alunos a pensar.
Tem muita... tem muito aluno que tem preguiça de pensar e essa preguiça faz
com que ele queira a receita do bolo. Ele quer sair da escola achando que ele
está preparado para o mercado com receitas de bolo. Tudo o que acontecer na
frente dele ele vai querer abrir o caderninho dele para saber como é que ele
deve agir naquele momento. Ele não está preparado para a incerteza, para o
risco, eu acho que fundamentalmente o momento atual é que ele entenda que
não existe uma verdade absoluta.
Os dados mostram que os professores, conscientes de seu trabalho, estão
preocupados com a formação e o destino dos egressos do ES, conforme atestado pelos a
seguir:
Gestor Pós-graduação: quando o sujeito entra no campo de trabalho, as
empresas começam a perceber que o sujeito não sabe, então as empresas
começam a perceber que elas têm que escolher o que? Escolher um cara
inteligente, esforçado, e que sua a camisa, quer dizer, cumpridor, porque não é
a faculdade que ele fez que vai definir claramente os conteúdos deles...
Gestor Pós-graduação: eu acredito que a exigência só vem mesmo quando o
cara precisa.
Gestor Sindicato: o mais triste é como é que são os egressos? Porque eu tava
querendo conduzir uma pesquisa dessas, na GV, mas... Os egressos do FIES,
que tomaram dinheiro. Esses caras melhoraram? Aquela menina que era caixa
de supermercado, que foi fazer o curso de Psicologia, hoje ela é psicóloga?
Ah, Psicologia é o meu sonho! Aí ela contratou o FIES, tá tendo que pagar
agora, uma turma de inadimplentes. A inadimplência tá em 60%.
Gestor Sindicato: houve uma ascensão social dessas pessoas. Por que se
justifica na medida que haja uma ascensão social, e ele melhor remunerado e
faz então a economia girar. Houve isso? Efetivamente, esse dinheiro resultou
nisso?
Um dos professores cita o próprio exemplo, tendo se formado no interior, e
concorrendo com os formandos de São Paulo à uma vaga numa empresa de ponta, sentindo
que era discriminado na seleção, compara com o que pode acontecer hoje em dia com os
egressos:
Prof. Contabilidade: mas ali eu já, na própria fila, eu já percebi que eu já
tinha uma separação do joio e do trigo. Tá certo? Eu senti na pele, né? Agora
imagina os alunos de hoje que por mais que tenham toda essa tecnologia,
ainda não estão preparados para esse tipo de coisa. Agora, aqueles que já tem
uma boa formação, que os pais realmente puderam dar essa oportunidade
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para eles consequentemente eles estão anos luz, não é pouco não, anos luz na
frente dos alunos que saem da universidade de massa, como eu retratei.
Os excertos aqui apresentados permitem a conclusão de que os alunos podem ser
considerados em duas grandes subcategorias, que bem representam as atitudes perante o
processo de ensino e aprendizagem: os “comprometidos” e os “descomprometidos”.
Essa atitude está presente em uma mesma classe, como uma curva de “Gauss”,
conforme expressou um dos professores, porém, pode apresentar-se em maior ou menor
intensidade, em função da atitude dominante no ambiente escolar, ainda que seja em um curso
específico, em função de fatores contextuais.

5.8

O

PROFESSOR

E

INSTITUIÇÕES

DE

ENSINO

SUPERIOR

(IES):

A

CARACTERIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES NA VOZ DOS PROFESSORES E
GESTORES:
A categoria INSTITUIÇÕES surgiu dos dados como um conceito para entendimento
dos significados que os educadores atribuem efetivamente às INSTITUIÇÕES de acordo com
suas convicções e com a vivência e as práticas internas de trabalho.
Nesse contexto, busquei episódios nos dados que indicassem como que os
professores e gestores percebem as IES em termos de suas principais características, que
foram nominadas em subcategorias como escolas “de ponta” e “de massa” assim
denominadas pelos entrevistados:
•

ESCOLAS “DE PONTA”: também designadas pelos entrevistados da seguinte
forma: “prestigiada, de qualidade, orientação para qualidade e excelência, boa, é
a nata da nata, bom ensino, grandes escolas, etiqueta universitária, de elite, de
primeira linha”;

•

ESCOLAS “DE MASSA”: conforme palavras dos entrevistados: “sem prestígio,
fraca, escolas periféricas, muito ruins, massificante, voltada para o lucro, frágeis,
popularizada, de segunda e terceira linha”.

A categoria INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR e suas subcategorias
ESCOLAS “DE PONTA” E ESCOLAS “DE MASSA” foram associadas às seguintes
propriedades e dimensões apresentadas no Quadro 0:
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Quadro 9: Propriedades e dimensões da categoria Instituições do Ensino Superior
CATEGORIA
conceito abstrato

SUBCATEGORIA
conceito abstrato

PROPRIEDADE
concreto: gerado dos
dados

DIMENSÃO
concreto: gerado
dos dados

Instituições do Ensino
Superior

Escola “de ponta”
(“Prestigiada, de qualidade,
orientação para qualidade e
excelência, boa, é a nata da
nata, bom ensino, grandes
escolas, etiqueta
universitária, de elite, “de
primeira linha”)

Posição em rankings
nacionais e internacionais

Entre as 200 melhores
(ou no score das 100
primeiras mundiais)

Investimento na
qualificação dos
professores para educação
de adultos

Mencionada

Remuneração hora-aula

Alta (acima de R$
100)

Número de alunos

Alto

Investimento na
qualificação dos
professores para educação
de adultos
Remuneração hora-aula

Não mencionada

Escola “de massa”
(“Sem prestígio, fraca,
escolas periféricas, muito
ruins, massificante, voltada
para o lucro, frágeis,
popularizada, de segunda e
terceira linha”)

Baixa (abaixo de R$
50)

Fonte: Elaborado pela autora com base nas respostas dos entrevistados, 2017.

A subcategoria escola “de ponta”, segundo os entrevistados, tem as seguintes
propriedades: são escolas prestigiadas, voltadas para a qualidade do ensino e aprendizagem e
disputam ranking de escolas nacionais e internacionais. Além disso, fazem investimentos na
qualidade dos professores para a educação de adultos e o reconhecimento de qualidade tem
reflexo na remuneração dos professores.
Por outro lado, a subcategoria escola “de massa” caracteriza-se por se tratar de
escolas “sem prestígio”, que buscam o maior número de alunos oferecendo mensalidades
baixas e o principal objetivo é a geração de lucro para os seus acionistas, pois não houve
menção a investimentos em qualificação de professores, apenas fazem a contratação de
professores já qualificados, com titulação de pós-graduação stricto sensu (“o professor tem
que vir pronto”) recrutados no mercado e a remuneração sofre um processo de achatamento.
As falas dos entrevistados ilustram as afirmações acima, com referência à divisão nas
subcategorias de escolas “de ponta” e “de massa”, muitas vezes independendo de sua
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natureza, pública ou privada:
Gestora Pedagógica: se a gente considerar primeiro a dimensão institucional,
eu até diria que para mim existem duas categorias de instituição, além de
ponta ou de massa, uma instituição que tem como orientação para qualidade
ou excelência e instituições que de fato fazem o necessário para sobreviverem
dentro do ambiente onde atuam. Se ela é pública ou particular, para mim não
faz a menor diferença, porque o bom ensino mesmo é o cidadão que está
pagando, por impostos de uma forma indireta ou por mensalidade de uma
forma direta.
5.8.1 Subcategoria escolas “de ponta”
As escolas “de ponta” são reconhecidas pelos entrevistados pelas características de
alta qualidade do ensino, formação de seus professores que buscam aperfeiçoar-se na busca de
mestrado e doutorado e no engajamento dos alunos, conforme a fala dos professores
entrevistados:
Gestor Pós-graduação: se você pegar POLI, GV, a Economia da USP, as
nossas escolas de ponta e for pegar a graduação nos Estados Unidos, você vai
ver que a graduação ela é fraca, ela é bem, bem rapidinha.
Gestora Pedagógica: a USP inclusive participa desse ranking, ela está entre
as 200 melhores
Gestora Pedagógica: critérios de dois rankings internacionais que são
absolutamente reputados, uma instituição para ter um nível de excelência e
estar no score das 100 primeiras mundiais, porque elas chegam a 500, se está
nas 100 é a nata da nata, se está nas 200 está muito bem ...
Essas instituições promovem uma série de ações. Uma delas é motivar o
engajamento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem pelo oferecimento de bolsas de
estudo para desenvolvimento de pesquisas acadêmicas:
Gestor Pedagógico: dentro dos padrões internacionais uma instituição de
qualidade é uma instituição que está muito centrada na qualidade da pesquisa.
Gestor Pedagógico: em vez de eu estar reproduzindo manuais, estou trazendo
os estudantes para ser o auxiliar de pesquisa, para ter bolsa, para trabalhar
junto comigo, para ter um espírito acadêmico muito mais vivo, muito mais
autoral.
Gestor Pedagógico: a pesquisa se reverte num bom ensino.
O esforço para a formação de mestres e doutores, dada pela determinação do
Ministério da Educação:
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Gestor Pós-graduação: também temos a tecnologia e uma melhor
qualificação dos docentes com mestrado, melhorando a qualidade e tentando
melhorar um pouco a qualidade dos conteúdos.
Gestor Pós-graduação: por isso que os cursos de pós-graduação tendem, do
ano 2000 para cá a crescer.
A formação desse ambiente de engajamento e comprometimento acaba se refletido
no comportamento dos alunos, conforme atesta o entrevistado:
Gestor Graduação: todas as vezes que também a gente trouxe profissionais do
mercado para visitar a escola seja para fazer parte de uma banca ou para
fazer uma palestra na escola, as pessoas que nos visitavam saíam surpresos
pelo nível de questionamento [dos alunos]... ficavam surpresos com os
questionamentos, com a atenção, a busca por referências adicionais e o que
eles comentavam que em escolas eventualmente com muito mais nome que [a
escola] tinha na época, em palestras semelhantes, não viam o alto nível de
interesse e motivação para participar.
E mesmo a consciência de preparação para as aulas, por estudo e antecipação das
matérias como declaração do entrevistado:
Prof. Contabilidade: [Prof. de escola de massa x prof. de escola de ponta ] os
alunos que estão preparados para esse tipo de coisa, eles querem material,
eles leem e vem preparados para as aulas, mas isso é universidade de ponta.
A Universidade Federal no meu caso lá na UNIFESP eles pedem isso, tanto é
que eu estou com o e-mail aqui e o pessoal “Professor, e aí? Vai ter alguma
coisa para semana que vem e tal?” Semana que vem, não está nem
preocupado com a aula de sábado que eu vou dar amanhã. “Então, mas tem
material já para semana que vem?”. Olha só. Porque eles querem ler, querem
fazer exercícios e antecipadamente para tirar dúvidas. Então praticamente as
minhas aulas na Federal embora eu ensine algumas coisas de forma técnica é
mais um tira-dúvidas com resolução de exercícios do que necessariamente dar
aula. Já nas massas você manda, pede para ler, eles não leem, não estão
preparados para ler ou por falta de tempo, ou por... não estarem a fim ou por
não se adequarem ainda a essa sistemática e você tem que fazer uma aula por
semana. [...] Então, as cobranças, por parte dos alunos, são diferentes.
Enquanto na de massa não tem cobrança de nada, nas de ponta e na Federal
tem.
Assim como a melhoria e investimento nas escolas particulares na qualidade de suas
instalações conforme o entrevistado:
Gestor Pós-graduação: há uma tendência de melhorar a qualidade da
graduação em termos de fundamentalmente da aparelhagem, quando eu falo
aparelhagem eu estou falando prédios, locais, com essa consolidação da
graduação, então prédios com sistema de lousa, carteiras, cadeiras e mesas
mais adequados, mais bonitos, mais sofisticados.
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Gestor Graduação: toda a tentativa de mudança do ensino está sendo vista
como “A minha instituição tem o top da tecnologia”, mas, se você não
preparar esse professor para saber fazer o uso adequadamente do top da
tecnologia, você não mudou nada.
5.8.2 Subcategoria das escolas “de massa”
As IES foram reconhecidas pelos professores e gestores como sendo da subcategoria
“de massa” quando há na instituição um número grande de alunos, baixo custo de operação e
na qual percebe-se a baixa remuneração. Também não houve menção a investimentos na
qualificação de seus professores. De acordo com os entrevistados, o ensino superior brasileiro
começou a ser massificado a partir das décadas de 1970 e 1980, com a proliferação de cursos,
pois, até então, o ES era muito concentrado e rigoroso, conforme explana o Gestor Pósgraduação:
Gestor Pós-graduação: o ensino público ele teve dois momentos, um primeiro
momento é até a década de 70, ensino público era muito forte, pesado o
professor era uma pessoa extremamente rígida no seu posicionamento em
sala de aula e para isso a escola reprovava muito.
Gestor Pós-graduação: o que aconteceu na década de 70 é que se criou um
grande número de escolas públicas e se liberou as faculdades particulares,
então muitos colégios viraram faculdades.
Gestor Pós-graduação: esse era o perfil da escola brasileira. Eu não fiz escola
pública, eu fiz sempre a escola particular, mas, por exemplo o Bandeirantes o
colégio Bandeirantes que é um dos melhores de São Paulo, ele tinha mais ou
menos a mesma linha.
As instituições de ensino “de massa” têm estrutura organizacional bem diferente das
instituições públicas e das escolas “de ponta” para manter a uniformidade do curso em todas
as unidades do País. A gestora explica o processo:
Gestora Pedagógica: em qualquer país do mundo sempre tem periferia, ou
seja, tem as grandes escolas e tem as escolas de periferia. Não é só no Brasil,
é que no Brasil a dualidade é muito radical. Apesar dessa regulação do
Ministério, é uma coisa muito esquisita, você vai ter boas universidades
públicas e universidades públicas muito ruins, vai ter boas instituições
particulares e instituições particulares muito ruins.
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Gestora Pedagógica: os grandes grupos de ensino superior no Brasil não têm
coordenador de curso, eles têm coordenador de disciplina, porque a massa é
tão grande, o número de cursos oferecidos, de estudantes envolvidos e de
professos envolvidos é tão grande que você cuida de uma disciplina.
Ainda, nas escolas “de massa”, a redução dos custos impõe-se pela necessidade de
oferecer uma mensalidade baixa, para poder atingir os alunos de baixa renda, aproveitando-se
dos incentivos governamentais de financiamentos para os estudantes, porém, mantendo a
lucratividade, conforme palavras do Gestor Sindicato:
Gestor Sindicato: essas escolas que eu chamo de massificantes, que têm um
grande número de alunos, que a remuneração, que a mensalidade é mais
baixa e a remuneração é mais baixa e que hoje pode ser resumida pela
Mantenedora A, pela Mantenedora B.
Gestor Sindicato: por que agora massificou demais, agora virou “zona”, com
essas grandes empresas. Porque agora ... a única coisa o que eles querem é
lucro.
Gestor Sindicato: escolas que eu estou chamando de massificante e tal e que,
cá entre nós, a gente pode considerar de segunda e terceira linha, o salário
hora aula é bem baixo.
Gestor Sindicato: eles não se preocupam com a qualificação [dos professores]
de maneira alguma: “Ah, que os professores têm que vir prontos, doutores ou
mestres, etc.” Então não dá um benefício nenhum.
Gestor Sindicato: em 2014, essas empresas, ou a educação particular do país,
levou 14 bilhões de dinheiro público, só a Mantenedora B levou cinco bilhões.
Os professores notam que o projeto pedagógico de algumas escolas não contribui
para minimizar o analfabetismo funcional que os alunos apresentam:
Prof. Contabilidade: [ser professor em escola “de ponta” x “de massa”] Em
alguns momentos até a própria direção de curso, coordenação de curso, fala
“Professor, os alunos estão dizendo que você está pegando pesado. Os alunos
estão reclamando lá que é muita leitura, muito isso, muito aquilo, aquilo
outro", e os nossos alunos não estão preparados para isso”. “Não, tranquilo,
meu senhor”. Aí vai do traquejo de utilizar a outra forma de trabalhar, então
esse é o formato que nós temos de ensino, na minha modesta concepção.
A educação superior brasileira é diagnosticada como muito deficiente. Há
professores que chegam com deficiências, como visto pelas falas dos entrevistados, que
consideram que houve um relaxamento a partir da década de 1970 e 1980, contribuindo para a
má formação do corpo docente como um todo:
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Prof. Contabilidade: a partir da década de...final de 70, começo de 80, eu
acho que houve um certo relaxamento, tá certo? Da educação no país. A
ponto de hoje, eu posso falar isso, porque eu tenho uns colegas nestas
condições, de não ter tido a formação que deveriam ter.
Prof. TI: quando eu estudava no Ensino Médio, Ensino Fundamental o ensino
público ainda era bom embora estivesse em decadência, tanto que as pessoas
que não conseguiam ir bem na escola pública transferiam no meio do ano os
filhos para escola particular para pagar, as famosas escolas “o papai pagou,
passou”.
E o resultado desse relaxamento estrutural da educação no país é a perda de
qualidade da escola pública e privada em todos os níveis, conforme indicado pelos
entrevistados:
Prof. TI: hoje não, hoje você raramente fora as universidades encontra
alguma escola pública de qualidade. A coisa mudou muito o Estado talvez
tenha aberto mão aí abdicou da educação de uma forma que mantém lá só por
manter, só para atender a Constituição, mas não da maneira como deveria
manter.
Gestor Pós-graduação: aqui no Brasil, a PUC da década de 60 que eu estudei,
não é a PUC de hoje, não tem nada a ver, o Mackenzie que eu dei aula em 70
não tem nada a ver com o Mackenzie de hoje, são duas escolas totalmente
diferentes. Então, a qualidade dessas escolas, ela caiu, todas elas.
Gestora Pedagógica: a USP é boa em tudo que faz? Não. Eu diria que tem
algumas faculdades que são muito boas, elas se encontram quase que no nível
de alguns pares internacionais, e outras são muito frágeis.
Ao se referirem aos alunos, os professores, como também os gestores, acreditam que
há alunos que enfrentam uma dificuldade muito grande para conseguir frequentar a escola e
acompanhar os cursos, por exemplo, se eles têm que trabalhar ao longo do dia e estudar à
noite:
Prof. Contabilidade: se tratando de escola particular, né, no caso as
universidades, faculdades particulares, nós se pegamos universidades cujo
público é de massa, né, digamos massa em que sentido? Alunos que vem da
periferia, alunos que trabalham para pagar o seu sustento, que está ali com
uma dificuldade muito grande para poder estar em uma universidade, nós
temos uma... dificuldade muito grande na área de ensino, que foi o que eu falei
logo no início, né? É a chamada má formação.
O público que a escola “de ponta” recebe é diferenciado, seja em uma escola da rede
pública ou privada. Por conta do prestígio das escolas, os alunos que precisam trabalhar,
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sempre terão mais oportunidade de conseguir algum trabalho na área que estudam mesmo
durante o período que frequentam a escola e, dessa maneira, fica mais fácil prepará-los para a
vida profissional, como constatado por este professor:
Prof. Contabilidade: quando nós temos faculdades de ponta, se assim posso
chamar, uma FECAP, um Mackenzie, uma FGV, nós temos os alunos um
pouco mais preparados, tá certo? Porque já estão em boas empresas ou
grandes empresas ou empresas multinacionais que estão ali na universidade
para tirar o título para ganhar uma coisa a mais, para elevar o seu padrão de
trabalho dentro da própria empresa e tudo o mais. Na Universidade Federal,
embora somente seja dois anos mais, já temos noção do público, também são
alunos muito bem preparados. São alunos que fizeram cursinhos, são alunos
que já tem um horizonte muito avançado. Não vou dizer melhor ou pior,
avançado. E mesmo aqueles que vêm de escola pública, porque tem alguns
alunos na área pública que conseguiram passar no vestibular da Universidade
Federal de São Paulo, são alunos muito esforçados. Então, a gente percebe
que nós iremos deixar para a área profissional, nós sabemos que produto
vamos deixar. Na universidade pública, nós sabemos que por pouco ele não
vai ter emprego. Ele entrou na universidade, já no segundo para o terceiro,
quarto semestre ele já está empregado. Seja no estágio em um [programa de]
trainee ou realmente numa empresa.
Já o aluno que estuda em escola “de massa”, mesmo sendo um “bom aluno”,
possivelmente não terá as mesmas oportunidades de estágios e trabalhos na futura vida
profissional se comparado com aqueles que estudam em escolas “de ponta”. Isso ocorre ao
egresso da escola “de massa”, entre outros motivos, pela barreira que já enfrenta na entrada no
mercado de trabalho por não ter o distintivo de uma faculdade “de ponta” em seu currículo,
conforme reconhece a gestora:
Gestora Pedagógica: é o que chamamos, embora também não poderá servir
como via de regra que nós temos alunos muito bons também nas
universidades particulares e dentro da de massa, né, que eu fiz a separação,
temos muito bons alunos e que infelizmente acaba não tendo a mesma
oportunidade, ou melhor, a oportunidade é dada, a mesma oportunidade é
dada só o fato da etiqueta universitária ser diferente e ele não ter a
possibilidade de mostrar o que ele sabe. Isso é o que eu vejo no mercado.
O professor de Administração, ressaltando que foi uma opinião isolada, considera há
pouco estímulo financeiro para investir na carreira acadêmica:
Prof. Administração: você vai fazer um pós-doutorado, você não ganha mais
nada do que isso... a não ser trabalho.
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E mesmo a cobrança e a motivação dos alunos em algumas escolas contribuem para
um clima de falta de esforço para o aprendizado, como nas palavras dos docentes:
Prof. TI: antigamente, [....] as pessoas vinham muito mais motivadas, davam
muito mais valor ao fato de estarem em uma faculdade, hoje não sei por que,
se popularizou demais, se ficou mais fácil entrar, as pessoas não dão tanto
valor assim e consequentemente se você não dá valor você não se dedica, você
não se dedica como deveria.
Prof. DIREITO: Acho que a pessoa só está interessada mesmo em ter o
diploma. [...] não tinha prova, mas tinha também pessoas ultra interessadas,
que por exemplo, que viajava, vinha de outros estados para fazer o curso lá
então, mas foi um desafio até, você conseguir aquela história de conseguir
concentrar, tentar puxar os outros.
Prof. Animação: a gente tem prova, faz uns cinco anos, que a gente tem prova
escrita, nos modelos do ENADE, de disciplinas práticas, de modelagem, de
desenho. É meio esquisito isso, mas eu entendo. Porque os alunos não sabem
mais escrever. Eles não sabem ler, interpretar um texto e não sabem expor o
que está passando na cabeça deles. Então acho super válido ter prova para
eles exercitarem isso.
O Prof. de Administração tem uma visão crítica e pessimista quanto à retenção dos
melhores acadêmicos em nosso país:
Prof. Administração: que o país coloque, então, que daqui a 20 anos, a gente
vai ter um prêmio Nobel. Mas que trabalhe pra isso. É o desmonte da
educação que tu ‘tá enxergando. Eu vejo que a gente vai pagar um preço
muito alto. Muito alto porque, por exemplo, você tem a ideia de que, por
exemplo, a USP, como é que você vai substituir todo esse pessoal aí? De onde
tirar a gente pra ESPM, pra FGV, companhia limitada? Se não ficar atrativo...
não é só questão de salário, salário é também, mas os nossos melhores
cérebros vão para as universidades estrangeiras.
Prof. Administração: você vislumbra alguma coisa positiva? Vontade. Só na
vontade. A vontade da pessoa que está aqui de não quer desistir. Mas até
quando eu não sei.
A questão salarial é crucial nas escolas “de massa”, onde a hora-aula passa a ser a
moeda do mercado, os valores são fixados pelas IES de uma forma “massificante” e
contratam os professores que aceitam os valores fixados sem nenhum critério de avaliação do
desempenho ou da proficiência do profissional. Tudo isso depõe a favor de uma precarização
da carreira do professor, uma certa instabilidade identitária e, consequentemente, queda na
qualidade de ensino como pode-se interpretar na fala de um dos entrevistados:
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Gestor Sindicato: eu estou com o número fresco na cabeça, que é o valor da
Mantenedora, que eu estou trabalhando na greve, nessa restruturação
acadêmica que a Mantenedora fez, né? O valor da hora aula instituição da M
é de R$ x reais. E o valor da hora aula da instituição AAA é R$ xxxxxx. O
valor da instituição AA é perto disso, R$ xxx e poucos.
Gestor Sindicato: de qualquer maneira a hora-aula essa é a moeda.
Gestor Sindicato: com a aquisição desses grandes conglomerados de ensino, o
salário foi abaixando. A instituição M tinha gente ganhando R$ y! Quando a
Mantenedora compra ela vai substituindo salários altos por salários mais
baixos. E hoje por exemplo, eu digo isso é um objeto de negociação, então é
uma informação confiável de que o valor hora aula é R$ x!
Gestor Sindicato: os aulistas ganham por atividade hora-aula. Então nas
universidades particulares, eles inventaram esses planos de carreira que
começa com os degraus baixos. Então a instituição M R$x a y, a Mantenedora
comprou, inventa um outro plano de carreira que começa com R$x. E
paulatinamente foi demitindo as pessoas que ganhavam mais. E agora
contrata todo mundo por R$ x. Mestre, Doutor.
Gestor Sindicato: como é que está a minha avaliação do meu curso no MEC?
Quantos doutores eu preciso? Dez! Então chama 10 doutores aí. Quanto é?
R$ x. Ah, eu preciso de mestre? Chama 10 mestres. Quanto? R$ x.
Gestor Sindicato: Tem um monte de oferta. Tem cara que topa trabalhar por
R$ x.
Gestor Sindicato: hoje em dia na carreira, não sei dizer como é, pois, eu saí de
lá em junho. Tem o nível A, depois B. Depois tem um Y no meio do caminho.
B1, B2 e B3 e já acabou aí. Já acabou essa história de assistente, auxiliar. Ou
então eles inventam o Auxiliar, Assistente 1, 2, 3,4 e 5. Adjunto 1,2,3,4,5,6,7 e
8. Titular... para você chegar no topo da carreira você precisa casar com a
filha do dono! Ou com o filho da dona! Existe um teto na carreira que é
inatingível.
Embora existam mecanismos institucionais de aferição da qualidade das instituições
de ensino por parte do governo federal como órgão regulador, o Gestor Sindicato é descrente
de tais mecanismos, colocando em questão até mesmo a qualificação dos avaliadores,
conforme seu relato na entrevista:
Gestor Sindicato: partir daquele momento, o MEC começou e o Conselho
Nacional de Educação e o sistema de avaliação, né?[...] O tal do provão da
vida, etc, quando as universidades passaram a ter fins lucrativos, e tal, e aí
esse foi um dos elementos também de qualificação.
Gestor Sindicato: dois avaliadores aparecem lá para inspecionar uma
instituição de ensino, que não têm formação nenhuma. Eles se cadastram lá
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no site do MEC, como avaliadores. Chegam aqui e são, não digo que são
venais. Mas acho até que não tem assim muita condição acadêmica.
Gestor Sindicato: é uma avaliação “faz de conta”.
Gestor Sindicato: presenciei dois avaliadores que eram de universidades
federais do Nordeste que chegaram na escola “de ponta”: “Eu quero
conversar com o corpo docente!”. A escola “de ponta” de sacanagem botou
dois estrelados lá. Os caras babaram: “Ahah! Professor, eu estudei no seu
livro. Ah, eu posso pegar um autógrafo?” (risos).” Não, eu lhe dou o livro!”.
“Ahaha, você vai me dar o livro!”. Era uma babação. Eu sei que a escola “de
ponta” cumpre tudo. Mas é uma babação danada, não tem o mínimo
cabimento.
Outra alegação para a perda da qualidade que apareceu na fala de nossos
entrevistados refere-se à mercantilização das IES, como se fossem empresas, e mesmo as
maiores estão listadas na Bolsa de Valores:
Gestor Sindicato: permitiram o que esses grandes bancos criassem essas
grandes empresas educacionais, jogassem ações na bolsa. Quando a ação foi
lá para cima, eles venderam.
Gestor Sindicato: houve um fenômeno interessante né? Em que um
mantenedor o controlador da Instituição A, vendeu o grupo B para a A, por
600 milhões. E comprou a A por 400 milhões. Ele vendeu B por R$600. Aí o a
corretora, a ação chegou lá em cima, quis vender, a corretora tinha 12 %. Ele
comprou os 10-12 % e mais as ações que ele tinha, ele virou controlador por
400 milhões. Então vê que negócio. Foi um negócio da Arábia dele! É como se
vender essa bolsa por R$600 e comprar uma mala por R$ 400!
Ainda a falta de gerenciamento das verbas para as instituições que exercem
atividades de pesquisa acadêmica e efetividade das pesquisas aparece na fala do professor de
uma universidade federal:
Prof. Administração: deu um problema queimou uns freezers, umas
geladeiras, não tinha dinheiro nem para repor. Então isso pra mim é um
desrespeito. Isso é balela. É você não ter uma política de educação clara, é
você não ter uma política de tecnologia clara, é você não ter política de
inovação clara.
Prof. Administração: formação do pesquisador fora do Brasil é mais profunda
e mais respeitada que no país. Falta de respeito da comunidade, falta de
respeito do Governo, falta de respeito da sociedade. Falta de respeito com
relação ao salário, respeito com os equipamentos que se passa e respeito a
forma como eles querem, tem de fiscalizar, de respeito de considerar se o
professor trabalha com uma empresa, isto não é justo. Não, eles não
conseguem entender que você melhorando o país, melhorando a [empresa],
melhorando a [inovação], você melhora todo mundo. Esse medo, essa coisa
horrível que tem, e achar que quem ‘tá na Universidade pública não pode
trabalhar com o meio privado e não pode fazer as tuas coisas diferentes'. Em
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qualquer outro país decente, você verifica os professores trabalhando,
desenvolvendo, o governo incentivando o pessoal a fazer outra coisa. E é uma
questão bem clara, se o governo não pode pagar o que ele acha. Permita ele
buscar outras fontes, para trabalhar, para desenvolver, para fazer as coisas
acontecer.
O panorama descrito pelas próprias palavras dos professores e gestores aqui
apresentado representa uma parcela do quadro das IES no Brasil. Os dados que surgiram
foram selecionados e mesclados para compor as categorias e subcategorias com suas
propriedades e dimensões. Com base no contexto do ecossistema comunicacional
contemporâneo apresento, na próxima seção, a inter-relação da identidade dos docentes com
a comunicação e o consumo (condições causais) e alunos/instituições (condições
interventoras), de acordo com a minha intepretação, das categorias emergentes para gerar a
teoria substantiva e o percurso para validação desse estudo.

5.9 CODIFICAÇÃO AXIAL E SELETIVA
A codificação aberta é o processo analítico por meio do qual os conceitos são
identificados e suas propriedades e suas dimensões são descobertas nos dados (STRAUSS e
CORBIN, 2008). Os 350 códigos (212 dos gestores + 138 dos professores) criados na etapa
da microanálise das entrevistas com 12 docentes e cinco gestores do Ensino Superior foram
então alocados em cinco categorias: 1) processo comunicacional; 2) consumo de informação;
3) professor universitário; 4) alunos; 5) instituições do Ensino Superior.
Segundo Strauss e Corbin (2008, p.119), “basicamente, subcategorias especificam
melhor uma categoria ao denotar informações do tipo quando, onde, por que e como um
fenômeno tende a ocorrer”.
As categorias com suas subcategorias, suas propriedades e dimensões foram
organizadas da seguinte forma:
Quadro 10: Categorias, subcategorias, propriedades e dimensões
CATEGORIA
1) PROCESSO
COMUNICACIONAL

SUBCATEGORIA

PROPRIEDADE

DIMENSÃO

Articulado

Desenvolvendo a
habilidade de apreender os
sentidos da comunicação na
interação com pessoas
gerando, circulando e
recebendo dados por meio
oral, impresso e digital

Alta
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Não articulado

2) CONSUMO DE
INFORMAÇÃO

Consumo off-line

Consumo on-line

3) PROFESSOR
UNIVERSITÁRIO

“Sou professor”

“Estou professor”

Desenvolvendo a
habilidade de apreender os
sentidos da comunicação na
interação com pessoas
gerando, circulando e
recebendo dados por meio
oral, impresso e digital
Objetos físicos:
adquirindo/ consultando
textos impressos,
computador, notebook,
tablet, e-reader, celular,
smartphone
Conteúdo não material/
experiências ao vivo:
frequentando cursos
presenciais, ouvindo rádio,
indo ao cinema, assistindo
programa de TV, viajando,
participando de congressos,
adquirindo licença de uso
do pacote MS-Office,
adquirindo acesso ao
conteúdo de TV a cabo
Conectado pela internet:
fazendo cursos a distância,
assistindo a produtos
midiáticos via streaming,
adquirindo espaço para
armazenagem de dados em
nuvem, adquirindo o acesso
a periódicos científicos
Atualizando-se em
conhecimento específico

Média
Baixa

Desenvolvendo-se com
foco na educação de adultos
no ambiente das novas
TICs
Apresentando-se como
professor

Alto

Atualizando-se em
conhecimento específico

Uso exclusivo ou
mesclado off-line
e on-line

Uso exclusivo ou
mesclado off-line
e on-line

Geração de
conteúdo

Enfatizada no caso
de vínculo com
escola “de ponta”
Reprodução de
conteúdo

Professor “notório saber”
/Professor “biqueiro” /
/ Contador de histórias e
casos práticos
Desenvolvendo-se com
foco na educação de adultos
no ambiente das novas
TICs
Apresentando-se como
professor

Médio / Baixo

Não declarada no
caso de vínculo
com escolas “de
massa”
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4) ALUNOS

5) INSTITUIÇÕES DO
ENSINO SUPERIOR

Compromissado
Aplicado / Atento
/Reflexivos/
Observador/
Curioso/Antenado
Inquieto
Ativo/ Presente
Crítico /Talentoso

Envolvendo-se e
dedicando-se aos saberes
teóricos e práticos

Alto

Descompromissado
Massificado/
“Tranquilo”
/Desligado/Desconectado
Apático / Ausente
Escola “de ponta”

Envolvendo-se e
dedicando-se aos saberes
teóricos e práticos

Médio
Baixo

Posição em rankings
nacionais e internacionais

Entre as 200
melhores (ou no
score das 100
primeiras
mundiais)
Mencionada

Investimento na
qualificação dos
professores para educação
de adultos e literacia digital
Remuneração hora-aula
Escola “de massa”

Posição em rankings
nacionais e internacionais

Investimento na
qualificação dos
professores para educação
de adultos e literacia digital
Remuneração hora-aula

Alta (acima de R$
100)
Não se encontra
entre as 200
melhores (ou no
score das 100
primeiras
mundiais)
Não mencionada

Baixa (abaixo de
R$ 50)

Fonte: Elaborado pela autora com base nas respostas dos entrevistados, 2017.

A análise das categorias descritas a seguir foi trabalhada de forma indutiva e
dedutiva. A forma indutiva diz respeito ao trabalho de derivar conceitos e suas propriedades
e dimensões a partir dos dados primários. No caso desse estudo os dados primários foram as
entrevistas em profundidade, em conjunto com as informações coletadas por meio de
questionário estruturado com os professores de três áreas do saber e com os administradores
das instituições de ensino superior.
A forma dedutiva se desenvolveu pela forma sistematizada de organizar os dados
em torno de eixos delimitados, como, por exemplo: comparar as opiniões de professores e
gestores sobre um mesmo tema, comparar as estatísticas sobre a estrutura do Ensino Superior
no Brasil com as percepções dos entrevistados sobre a qualificação das instituições
independentes de suas posições no ranking de diferentes agências governamentais ou do
mercado global, comparar as opiniões e crenças dos entrevistados com o conteúdo produzido
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nos encontros acadêmicos do campo de Comunicação e, finalmente, comparar os relatos dos
entrevistados com a movimentação e as preocupações observadas em um congresso de
pesquisa do ensino em face da onipresença dos meios de comunicação digital no ambiente da
educação formal.
Segundo Strauss e Corbin (2008, p. 274), para desenvolver uma teoria substantiva é
necessário a interação entre dados e pesquisador, ou seja, os dados em si e a interpretação de
significado pelo pesquisador.
Essencialmente, a codificação axial examina como as categorias se cruzam e se
associam. Segundo Strauss e Corbin (2008), isso envolve as seguintes tarefas básicas:
1) Organizar as propriedades de uma categoria e suas dimensões, uma tarefa que
começa durante a codificação aberta;
2) Identificar a variedade de condições, ações/interações e as consequências
associadas a um fenômeno;
3) Relacionar uma categoria à sua subcategoria por meio de declarações que denotem
como elas se relacionam umas com as outras;
4) Procurar nos dados pistas que denotem como as principais categorias podem estar
relacionadas umas às outras.
Na codificação seletiva, dada a sua importância, as categorias “processo
comunicacional” e “consumo de informação” foram consideradas como principais no que
diz respeito à condições causais do esquema teórico.
Dessa forma, cheguei às seguintes proposições:
1) A identidade interna (como se vê) e externa (como é visto) relaciona-se com a
habilidade de incorporar as literacias digitais e de apreender os sentidos da
comunicação na interação com pessoas gerando, circulando e recebendo dados
por meio oral, impresso e digital para se atualizar e ministrar aulas para adultos;
2) O consumo de informação por meios off-line e on-line vivenciado pelos docentes
influencia na identidade interna (como se vê) e na externa (como é visto).
Além das condições causais, busquei definir também as condições interventoras. Os
dados revelaram duas condições interventoras: o comportamento dos alunos e as
características da instituição de ensino a qual o professor encontra-se vinculado. Assim, foi
possível estabelecer as seguintes proposições acerca das condições interventoras:
3) O fato do aluno ser comprometido ou não com o processo ensino/aprendizagem
influencia nos significados de “ser docente” na identidade que o professor tem de
si próprio (como se vê) e como acredita que é visto;
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4) O professor se identifica como professor se for vinculado a uma instituição de
prestígio (“de ponta”) ou não se identifica como professor se for vinculado a uma
instituição sem prestígio (“de massa”).
Para a elaboração da teoria substantiva, é importante considerar a definição do que
Strauss e Corbin (2008) chamam de “ações” ou “interações”, que são os atos propositais ou
deliberadamente praticados para resolver um problema, moldando, dessa forma, os fenômenos
de alguma forma. A partir das análises dos dados foi possível identificar algumas ações ou
interações que levaram os docentes a atribuírem significados a práticas em suas atividades de
trabalho que fazem com que se sintam diferentes em relação aos seus pares ou são vistos
pelos gestores como grupos heterogêneos.
A partir da percepção de que as identidades são múltiplas, foi possível elaborar a
hipótese central com a seguinte teoria substantiva:
A identidade do professor universitário (antes fechada, rígida e autoritária)
fragmenta-se e flexibiliza-se na sociedade em rede contemporânea, em um processo
dinâmico, de acordo com sua habilidade de articulação no mundo digital refletida no
consumo on-line e off-line, além do seu vínculo institucional.
Represento, na Figura 04, os fatores de influência na constituição da identidade do
professor universitário que estudei nesta tese. Considero que o ‘processo comunicacional’ e
o ‘consumo’ são condições causais da identidade, podendo ser incorporados ao sujeito de
acordo com suas próprias iniciativas, portanto, fazem parte da constituição da identidade.
Simultaneamente, os alunos e as instituições, por serem condições interventoras externas,
apenas influenciam a constituição da identidade do sujeito educador, mas não são parte dela,
principalmente porque ele não tem domínio sobre o contexto externo.
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Figura 04: Fatores de influência da identidade do professor universitário

Fonte: Elaborado pela Autora, 2018.

5.10 VALIDAÇÃO DA TEORIA SUBSTANTIVA
Conforme mencionei no capítulo 2, Bandeira-de-Mello e Cunha (2006) e AlvesMazzotti e Gewandsznajder (2002) apresentam alguns critérios para validar as boas práticas de

pesquisa. No caso do meu estudo, passo a explicar como busquei avaliar a qualidade da teoria
substantiva seguindo os critérios propostos pelos autores.
Para a triangulação, os autores sugerem os usos de múltiplas fontes de dados na
busca por divergências que possam revelar novas facetas sobre o fenômeno. As fontes de
dados primários contemplaram as entrevistas em profundidade com docentes de graduação e
pós-graduação, administradores (que também são docentes) de instituição de ensino superior
públicas e privadas e dois diretores de sindicato, um de mantenedoras de instituições privadas
e o outro da classe de professores da rede pública e privada. Quanto aos dados secundários,

234

busquei estatísticas do ano de 2016 do governo federal relacionadas ao ensino superior no
Brasil como também as análises desses dados elaboradas pelo SEMESP/Sindata (vide seção
5.1), dados do Comitê Gestor da Internet quanto a posse e uso de dispositivos digitais de
comunicação pela internet e, também, comparei os meus achados com os dados de uma
pesquisa qualitativa realizada em 2010 sobre a identidade dos professores universitários com
professores universitários de São Paulo.
Bandeira de Mello e Cunha (2006) recomendam um “ataque à teoria”, isto é, a
verificação sistemática das proposições geradas, na busca de casos afirmativos e negativos.
Considero esse ponto muito relevante porque é aqui que os procedimentos da Teoria
Fundamentada em Dados (TFeD) revela o seu diferencial e valida-se a contribuição da
abordagem qualitativa. Eu me preocupei, na fase de pesquisa de campo, com alguns pontos
das principais subcategorias para verificar junto aos entrevistados se concordavam ou
discordavam das interpretações.
Cito como exemplo as subcategorias de alunos “comprometidos” versus “não
comprometidos”; escolas “de ponta” versus escolas “de massa” e, principalmente, a diferença
entre “sou professor” e “estou professor”. Já as subcategorias do processo comunicacional,
“articulado” e “não articulado”, e consumo de informação, off-line e on-line, foram inferidos
pela comparação dos dados primários com a literatura existente, dados estatísticos e trabalhos
publicados nos anais de encontros acadêmicos. Quando havia alguma “inconsistência” na
minha própria interpretação, aproveitei a oportunidade para discutir com pares até chegar a
uma teoria flexível o suficiente para ter um bom potencial de ser estendida para outras
situações de comunicação e consumo e conferir maior poder explicativo quanto à constituição
da identidade dos docentes do ensino superior no Brasil.
Quanto à checagem com os sujeitos, realizada a cada rodada de coleta e análise,
destaco que todos os códigos gerados ao longo das fases de codificação aberta e axial
emergiram dos dados e tive a preocupação de usar os termos verbalizados pelos próprios
entrevistados, mesmo os que são de caráter da linguagem cotidiana, como gírias, ou que
denotam julgamento de valor e dificilmente se encontram na literatura acadêmica formal. Na
fase de coleta dos dados por meio de questionário estruturado, via e-mail, enviei aos docentes
entrevistados a transcrição de suas entrevistas e pedi formalmente que eles se manifestassem
quanto ao conteúdo, se queriam acrescentar ou alterar algum depoimento. Além disso,
perguntei se me autorizavam a utilizar os dados com o compromisso que suas identidades não
fossem reveladas e, assim, obtive a concordância de todos, bem como a resposta ao
questionário que foi respondido de forma on-line.
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E, por fim, em dezembro de 2017, entrevistei mais dois gestores e professores, que
considerei como especialistas no Ensino Superior pela sua vivência diversificada, com a
finalidade de avaliar a teoria substantiva proposta. As transcrições das entrevistas encontramse no Apêndice E.
A professora, livre-docente, que se formou no Brasil e no exterior, desenvolveu sua
carreira exclusivamente na rede pública estadual e federal, avaliou a teoria substantiva
proposta e ressaltou que, na rede pública, na qual ela ainda atua, não há a subcategoria “estou
professor” porque todos atuam com dedicação exclusiva, em termos de carga horária, com
diferentes graus de energia na docência (ela mencionou que alguns são mais dedicados).
O outro professor que busquei para avaliar a teoria substantiva é especialista em
formação de docentes universitários e autor de livros sobre o tema. Ele considera que a
subcategoria “estou professor” é a que melhor representa o docente universitário atualmente,
pois nem a maioria das instituições e nem os currículos estão, ainda, voltados para preparar os
docentes do Ensino Superior a superar as lacunas no conjunto das suas habilidades e
competências, tanto das literacias digitais quanto do preparo para o ensino de adultos.
Quanto ao longo tempo no campo, que é recomendado para observar o
comportamento dos informantes no seu contexto e identificar padrões de ação/interação, no
meu caso, a fase empírica desenvolveu-se entre outubro de 2015 e dezembro de 2017,
portanto, foram 26 meses de idas e vindas entre as coletas dos dados, as análises, discussão
com pares, a observação de eventos acadêmicos do campo da Comunicação e,
principalmente, muita reflexão a partir de leituras da literatura pertinente ao tema e
observações da orientadora dessa tese.
Em relação à amostragem em diferentes contextos para incluir a maior variação
nas condições estruturais e nos padrões de interação social, busquei conhecer as
circunstâncias e condições das atividades de trabalho de docentes de diferentes áreas do saber
(Ciências Exatas, Ciências Sociais e Artes). Entrevistei professores vinculados às duas
principais categorias administrativas das instituições de ensino superior (pública e privada),
como também docentes em regime de dedicação exclusiva e aqueles que atuam em regime
parcial. O único aspecto constante de intencionalidade da amostra foi a exigência sobre o
período do exercício da docência, com início anterior aos anos 2000, adentrando a segunda
década, possibilitando a comparação a respeito do reflexo da cultura digital em suas
identidades como professores universitários.
Quanto à auditoria, Bandeira de Mello e Cunha (2006) indicam que os processos de
pesquisa e de análise devem ser registrados para permitir que leitores possam resgatar o
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processo de interpretação realizado pelo pesquisador. Os critérios que utilizei para as
interpretações podem ser verificados por meio do esquema teórico organizado para gerar a
teoria substantiva da categoria central, ou seja, a identidade do professor universitário sob
a perspectiva da ambiência comunicativa e das suas práticas de consumo, on-line e offline, na sociedade contemporânea brasileira. O passo a passo para codificar, inferir as
categorias e gerar a teoria substantiva encontra-se detalhado nos procedimentos
metodológicos (capítulo 2) e no capítulo 5, no qual descrevo detalhadamente cada categoria
para se resgatar o fenômeno estudado.
Dessa forma, todas as categorias foram discutidas, identificadas, comparadas e
avaliadas por meio de múltiplos pontos de vistas para responder aos questionamentos
referentes à cada etapa da análise e construção de ideias. Nesse ponto, é importante retornar à
literatura, com o intuito de ressaltar as implicações da teoria para o campo da Comunicação e
Consumo, mais especificamente no que concerne à constituição da identidade do professor
universitário relacionada à sua atividade de trabalho. Este será o objetivo do próximo capítulo.
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6. RETORNO À LITERATURA
Certamente a rapidez do acesso às informações, as intensas trocas de
mensagens, a permanente conexão on-line, estão a carrear desafios
às dinâmicas escolares (Adílson Citelli, 2017, p.14).
O retorno à literatura é uma etapa importante em estudos, que adotam a Teoria
Fundamentada em Dados como procedimento metodológico. O intuito é comparar a teoria
substantiva proposta com o conhecimento existente sobre o objeto de estudo, para discussão
das contribuições das descobertas, confirmação dos resultados, busca de interlocuções entre a
teoria gerada e o conhecimento existente e, eventualmente, sinalização de lacunas na
explicação do fenômeno. Strauss e Corbin argumentam, que “trazer a literatura para a
redação, não apenas demonstra sentido acadêmico, mas também permite ampliar, validar e
refinar o conhecimento no campo.” (STRAUSS e CORBIN, 2008, p. 61).
O objetivo deste capítulo é discutir a interpretação dos dados coletados com as
entrevistas, e em fontes secundárias, que resultaram na teoria substantiva comparando com
outros estudos da constituição identitária do sujeito contemporâneo, relacionada à atividade
de trabalho e mediado pela comunicação no contexto da cultura digital refletida no consumo
on-line e off-line, apresentados nos capítulos 3 e 4.
Para orientar a discussão, organizei o capítulo em quatro seções, nas quais interrelacionei as questões da comunicação e do consumo, para compreensão da constituição da
identidade do professor de Ensino Superior, central para este estudo.
Na primeira delas, “O processo comunicacional e a identidade do professor”,resgato
os estudos que desenvolveram a temática da cultura de comunicação, como mediação na
reflexão sobre os resultados empíricos e a teoria gerada. Na segunda parte, “Os sentidos do
consumo off-line e on-line na constituição da identidade do professor universitário”,
vislumbro estabelecer em quais pontos a literatura, referente ao consumo de dispositivos de
comunicação, coincide ou difere das declarações dos docentes entrevistados.
Em seguida (“Sujeitos em comunicação: o professor universitário e os alunos”),
abordo a literatura específica sobre as relações da identidade dos docentes e a interação com
os alunos do Ensino Superior brasileiro. Ao final, em “A instituição e a identidade do
professor universitário” apresento os resultados do estudo que analisou a influência da
instituição de ensino na identidade do professor universitário, relacionada à instituição a qual
está vinculado.
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6.1 O PROCESSO COMUNICACIONAL E A IDENTIDADE DO PROFESSOR
Nas duas primeiras décadas deste século, no contexto da sociedade hiperconectada,
estamos experimentando um novo modo de comunicação em um mundo mediado por
máquinas inteligentes. Para Passarelli e Paletta (2016) - na era de contínua conectividade - é
relevante trazer o pensamento do filósofo contemporâneo Luciano Floridi (2014), que em sua
obra “A Quarta Revolução: como o ‘infoesfera’ está remodelando a realidade humana”30
discute como as TICs tornaram-se forças ambientais, que criam e transformam nossas
realidades. Floridi cunhou o termo “onlife”, para referir-se ao novo paradigma das
experiências humanas, que transcende o conceito de vida on-line e off-line. Em 2013, foi
publicado o documento “The Onlife Manifesto” como resultado do trabalho de um grupo de
pesquisadores europeus, coordenado por Floridi, que se propôs a investigar os desafios
advindos das tecnologias digitais em diversas esferas da vida humana. O Manifesto parte da
concepção das TICs, como forças ambientais que afetam as esferas da nossa percepção sobre
nós mesmos e sobre a realidade, das interações com os outros e com a nossa realidade. Os
autores do Manifesto atribuem esses impactos a quatro transformações principais: “a distinção
nebulosa entre realidade e virtualidade; entre humanos, máquinas e natureza; a reversão de
um cenário de escassez para abundância de informação e a passagem da primazia das
entidades para a das interações.” (FERNANDEZ, 2015, on-line). Diante dessa perspectiva
nós todos estaríamos tornando-nos integrados em uma “infoesfera”, e nessa situação
Passarelli e Paletta (2016) perguntam: “Quem somos nós, e como nos relacionamos um com o
outro? Para os autores as indagações “se constituem perguntas seminais à medida que, os
limites entre a vida off-line e on-line são rompidos”31 (PASSARELLI; PALETTA, 2016, p.
5). A partir dessas perguntas, entendo que a ambiência comunicacional afeta os docentes em
todas as suas interações cotidianas, especialmente no âmbito das atividades laborais.
Sob essa perspectiva, Pierre Lévy (2014) advoga que toda e qualquer reflexão séria
sobre o devir dos sistemas de educação e formação na cibercultura deve se apoiar numa
análise prévia da mutação contemporânea da relação com o saber. Seu argumento é que, pela
primeira vez na história da humanidade, a maioria das competências adquiridas por uma
pessoa no começo de seu percurso profissional será obsoleta no fim de sua carreira. Lévy
também afirma que, há uma nova natureza do trabalho, na qual a troca de conhecimentos não
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Tradução livre do título original “La quarta rivoluzione: Come l’infosferastatrasformando il mondo”

Tradução livre de: “Who are we, and how do we relate to each other? constitutes seminal questions as the
boundaries between online and off-line life break down”.
31
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para de crescer. E, por fim, constata que o ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que
alteram muitas funções cognitivas humanas: “a memória (bancos de dados de todas as
ordens), a imaginação (simulações), a percepção (sensores digitais), os raciocínios
(inteligência artificial, modelização de fenômenos complexos)” (LÉVY, 2014, on-line).
Mais especificamente, quanto ao papel dos professores, Pierre Lévy (1999)
preconizou que a eles estaria destinado um novo papel em processos de aprendizagem
coletiva caracterizados pela transferência dos cursos para formatos hipermídia interativos. Em
novos “campus virtuais”, os professores e os estudantes partilham os recursos materiais e
informacionais, de que dispõem: “os professores aprendem ao mesmo tempo que os
estudantes, e atualizam continuamente - tanto seus saberes ‘disciplinares’, como suas
competências pedagógicas” (LÉVY, 1999, p. 171).
De volta à teoria fundamentada que resultou do estudo aqui apresentado sobre o
processo comunicacional contemporâneo e a identidade dos professores, busquei o trabalho
de Antonio Hélio Junqueira, cujo interesse como pesquisador da Escola do Futuro da ECAUSP e da ESPM recai na relação dos processos educativos e cenário sinalizado por Lévy. Em
sua tese de doutoramento, publicada em 2014, Junqueira aborda as literacias digitais para o
estudo dos usos e apropriações das TICs na construção de novos saberes, sentidos, narrativas
e representações de si mesmo e do mundo por professores que aderiram ao curso a distância
(EaD) oferecido pelo programa denominado Redefor-USP32. O pesquisador esclarece que as
literacias digitais são entendidas em seu estudo como
um conjunto significativo e holisticamente articulado de habilidades e
competências digitais que, muito além de simplesmente permitir o uso das
tecnologias digitais e navegação na internet, viabiliza a comunicação,
interação entre sujeitos, o desenvolvimento de raciocínios críticos,
independentes e autônomos, a partir da apropriação das tecnologias de
informação e comunicação (TIC). (JUNQUEIRA, 2014, p. 307).

Em uma de suas análises, Junqueira concluiu, que o uso criativo das ferramentas e
das literacias digitais – como aquelas exigidas para a criação de páginas na Internet
(websites), perfis em redes sociais, blogs ou fotologs, também acrescentou ao professor
cursista “novos espaços e oportunidades comunicativas e interacionais tanto com seus alunos,
quanto também com familiares, amigos colegas de trabalho”. Junqueira explica que no início
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Programa Rede São Paulo de Formação Docente (Redefor), lançado em 2010, tem como objetivo ofertar
cursos lato sensu de especialização em nível de pós-graduação para professores da rede pública de ensino do
estado de São Paulo em ambiente virtual de aprendizagem (AVA).
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dos cursos da Redefor-USP, aproximadamente 64% dos respondentes declararam não realizar
tais atividades, porém muitos agentes que se interessaram pelo aprendizado passaram
inclusive, a criar páginas no âmbito escolar e pessoal, com satisfação e entusiasmo.
(JUNQUEIRA, 2014, p. 310-311).
Já no levantamento elaborado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto
BR do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), em 2016, entre as atividades on-line
realizadas pelos professores destacam-se a pesquisa por informação usando buscadores
(98%), o envio de mensagens instantâneas (94%), o envio de e-mail (91%) e a participação
em redes sociais (87%). Porém, é menor a proporção de professores, que realizam atividades
que vão além da busca de informação, envolvendo outros tipos de habilidades relacionadas às
TICs: 38% disseram postar vídeos ou filmes na Internet, 31% criar ou atualizar blogs e 28%
utilizar a Internet para fazer chamadas ou conversas através do Skype.
Embora os estudos do CGI.br tenham sido aplicados a amostras, na maioria,
compostas por professores do Ensino Médio (conforme expliquei anteriormente há pouco
volume de estudos com foco em docentes do Ensino Superior) alguns pontos coincidem com
os dados empíricos revelados nesta tese (em específico na sondagem on-line sobre consumo e
uso de TICs, exposta no item 5.2). Nesse aspecto, é importante salientar, que são as
informações mais detalhadas coletadas por meio das entrevistas que reforçam a teoria
substantiva a que cheguei. Refiro-me às diferenças no desenvolvimento de práticas digitais
dos docentes das diferentes áreas do saber e também às suas crenças e opiniões com relação
ao uso das TICs.
Minha sondagem apontou que praticamente a frequência de uso das TICs não difere
entre os professores das diferentes áreas pesquisadas, a saber, Artes, Exatas e Ciências
Sociais. Usando tanto o computador/desktop como o smartphone, trocam e-mails e
mensagens instantâneas por aplicativos como SMS, WhatsApp, Skype ouTelegram,
pesquisam informações em buscadores como Google, Yahoo, pesquisam locais em mapas
digitalizados, leem notícias em portais de jornais e revistas, acessam música e acompanham
filmes/seriados via streaming, como também consultam sites de informações sobre viagens,
para compra de passagens, reserva de hotéis, etc..
Por outro lado, em se tratando de acessar e uso de conteúdos para além das
atividades corriqueiras do cotidiano – comunicação interpessoal, busca por informações e
serviços, chamam a atenção os dados que indicam que apenas um dos professores de Ciências
Sociais acompanham os vídeos de Youtubers e, em comparação aos quatro professores de
Artes e dois de Ciências Exatas que têm isso por hábito. A criação e atualização de
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conteúdo pela internet, por meio de blog e páginas, é uma atividade de três dos entrevistados
de Artes, e dois dos docentes de Ciências Sociais, enquanto nenhum dos docentes de ‘Exatas’
declarou que pratique essas atividades. Com relação ao hábito de acessar games pela internet,
a diferença é acentuada, pois três dos quatro professores de Artes o fazem, mas apenas um
professor de ‘Exatas’ e nenhum de Ciências Sociais acessam jogos eletrônicos. Da mesma
forma, a maioria não acessa as redes sociais Instagram (oito professores) e Pinterest (dez
professores) e Spotify (dez professores).
Considerando que essas são atividades lúdicas e presentes no dia a dia dos nativos
digitais, apreendo dessas circunstâncias (que podem alterar-se voluntariamente) um possível
distanciamento nas interações entre docentes e discentes. Nesse sentido, para Possa et al
(2015), a relação dos jovens com essas tecnologias, sobretudo por meio dos smartphones, dáse essencialmente na interação com o outro, buscando possibilidades de relacionamento e na
busca por vínculos sociais (p. 21). Esse é um ponto que merece investigação futura. Pierre
Lévy (2014) argumenta que o essencial reside num novo estilo de pedagogia que favoreça, ao
mesmo tempo, os aprendizados personalizados e o aprendizado cooperativo em rede. Nesse
quadro, “o docente vê-se chamado a tornar-se um animador da inteligência coletiva de seus
grupos de alunos, em vez de um dispensador direto de conhecimentos” (LÉVY, 2014, online).
Outra prática que os diferencia é o uso de serviços digitais de bancos e serviços de
portais governamentais: todos os quatro entrevistados de Artes utilizam com mais frequência
que os de Ciências Sociais, porém somente dois de Ciências Exatas realizam transações
eletrônicas pela internet, os outros dois declaram que não têm este hábito. Nesse mesmo
aspecto, dos 12 professores entrevistados, apenas um, de Ciências Sociais, não realiza
compras pelo comércio eletrônico. Considerando que os professores, eventualmente, podem
ser considerados fontes de referência quanto aos riscos e armadilhas em relação à segurança
da circulação de dados pessoais no ambiente digital, considero ser essa prática também uma
temática com potencial para futuros estudos, levando-se em conta que, conforme a teoria
substantiva resultante de minha interpretação, indica que os professores do Ensino Superior
não são um grupo homogêneo em relação à incorporação das literacias digitais.
Reforçando esse ponto, resgato o estudo de Gatti, que abordei no capítulo 3, para
lembrar que a autora, no âmbito da sociedade que ela denomina como "informáticocibernética", disse que os educadores são chamados a priorizar o domínio de certas
habilidades a ela relacionadas e, “os que não possuem as habilidades para tratar a informação,
ou não têm os conhecimentos que a rede valoriza, ficam totalmente excluídos. Fossos e
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diferenciações entre grupos humanos estão abertos (GATTI, 2005, p. 603)”. O que
proponho, com a teoria substantiva que foi gerada, é os “grupos humanos” - no caso dos
docentes, sejam estudados por área do saber. Na minha percepção, não é adequado considerar
os professores universitários como um grupo homogêneo; há entre eles competências
diferenciadas que fogem aos estereótipos pressupostos pelo senso comum, como considerar
um professor de ‘Exatas’ desprovido de um olhar humanístico ou um professor especialista
em informática como viciado em tecnologia digital. Surpreendentemente, nessa investigação
o professor de Animação Digital não possuía celular até recentemente, e somente adquiriu um
dispositivo quando tornou-se pai e queria acompanhar o dia a dia da criança, a distância.
No âmbito da interação entre sujeitos pelos meios de comunicação digital observei,
que nas estatísticas do Ensino Superior compilado pelo INEP (2016) os cursos a distância já
representam mais de 17% dos cursos oferecidos pela rede privada. Esse aspecto também
ganha importância ao ser comparado com a perspectiva da pesquisadora Paula Sibilia. Em
“Redes ou paredes: a escola em tempos de dispersão”, a autora aponta que no campo
universitário é cada vez mais habitual que se ministrem cursos inteiros de graduação e pósgraduação a distância, materializando-se assim uma “escola sem muros” onde a
temporalidade é flexível com vocação global. (SIBILIA, 2012, p. 194). Supostamente, há
maior receptividade no Ensino Superior para atividade de trabalho do docente a distância.
Entretanto, um dos entrevistados, professor de graduação e pós-graduação e diretor do
sindicato dos professores, discorreu longamente sobre os conflitos que ocorrem em algumas
instituições de ensino no âmbito da necessidade de treinamento dos docentes, e em relação à
remuneração do “teletrabalho”, aquele realizado fora do ambiente físico escolar, conforme
apresentei no capítulo 5. A incorporação dessa atividade sem o devido reconhecimento do
período de trabalho, que não é mais exercido dentro de uma sala de aula convencional, reifica
a figura do docente e, consequentemente, “apaga” a sua identidade como um sujeito de
direitos e de valor profissional. Essa tendência, que segundo o entrevistado, é vista como
natural pelos docentes mais jovens, pode ser um objeto de investigação em outro estudo com
foco nos professores universitários do ensino a distância.
Ainda sobre o processo comunicacional, emergiram as subcategorias “articulado” ou
“não articulado”, isto é, relacionadas à habilidade ou dificuldade de produzir sentidos na
interação pessoal gerando, transmitindo e recebendo dados por meio oral, impresso e digital
no cotidiano e no âmbito da atividade como docente ou no seu desenvolvimento profissional.
Para afirmar que a constituição identitária, no caso dos professores universitários, é singular,
apoio-me em Castells (2008) que entende por identidade o processo de construção de
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significado com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais
inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de significado.
(CASTELLS, 2008, p. 22). Para o autor pode haver identidades múltiplas, no entanto, “essa
pluralidade é fonte de tensão e contradição, tanto na auto-representação, quanto na ação
social.” (Idem). As subcategorias emergentes da elaboração das informações prestadas pelos
entrevistados explicam a “pluralidade” resultante da fonte de tensão para os docentes no
exercício de sua atividade de trabalho no Ensino Superior. Essa tensão relaciona-se com a
identidade “sou professor” o qual declarou articular todas as formas de comunicação de
maneira diferente do “estou professor” cujas habilidades de comunicar-se pelos meios digitais
ainda estão nos estágios iniciais de desenvolvimento.
Na próxima seção, abordo as discussões relacionadas aos aspectos de consumo de
informação off-line e on-line que permearam as análises para a elaboração da teoria
substantiva.

6.2 OS SENTIDOS DO CONSUMO OFF-LINE E ON-LINE NA CONSTITUIÇÃO DA
IDENTIDADE DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO
Conforme explanei no capítulo 5 quando descrevi a categoria “Consumo de
informação”, embora sejam eles próprios usuários das “telas” onde a comunicação digital
desempenha um papel central, nem todos os docentes adotam exclusivamente os aparatos
digitais por questões econômicas ou por preferência pessoal em relação ao consumo de
materialidades.
Na condição

de receptores, os docentes entrevistados consomem,

tanto

materialidades (impressos, computador, notebook, tablet, e-reader, smartphone), conteúdos
não materiais (licença de uso de programas, como MS-Office, programas de rádio, filmes em
cinemas, programas de TV aberta, conteúdos veiculados por TV a cabo), experiências (cursos
presenciais, viagens, experiência ao vivo, congressos), quanto consomem conteúdo digital
(cursos on-line, produtos midiáticos via streaming, armazenagem de dados em nuvem,
assinatura de periódicos científicos).
Nesse sentido, os dados se mostram convergentes com o pensamento de Pierre Lévy
(2014) que, aconselha a não nos esquecermos do esquema da substituição. A comunicação
pelo telefone não impede as pessoas de se encontrarem fisicamente, a comunicação por
mensagens eletrônicas ajuda a preparar viagens, reuniões e mesmo “quando não acompanha
algum encontro material, a interação no ciberespaço não deixa de ser uma forma de
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comunicação.” (LÉVY, 2014, on-line). O filósofo lembra, que ficar “frente à tela” lendo não é
muito diferente de “passar horas diante de papel”. Porque a pessoa que lê não está se
relacionando com uma folha de celulose, mas “está em contato com um discurso, com vozes,
com um universo de significado que ela contribui para construir, para habitar com sua leitura.
Que o texto esteja numa tela não muda em nada o fundo da questão.” (Idem)
Contudo, faço uma ressalva em relação ao que diz Pierre Lévy, com base nos dados
coletados na fase empírica. O filósofo aponta que nas páginas da web encontram-se expressas
ideias, desejos, saberes e as mais variadas ofertas de transação entre pessoas e grupos
humanos, que o saber não pode mais ser concebido como algo abstrato ou transcendente e
está se tornando até tangível em tempo real em páginas que são assinadas, e “costumam
desembocar numa comunicação direta, interativa, via correio digital, fórum eletrônico, ou
outras formas de comunicação por mundos virtuais” (Idem). Os professores entrevistados
apresentaram diferentes opiniões em relação à concordância para frase: O uso da Internet
contribui para aproximar as pessoas”: enquanto os de Artes e Exatas concordaram com a
frase, os professores de Ciências Sociais não concordaram e nem discordaram. Nesse aspecto,
percebi que há uma heterogeneidade nas opiniões entre os docentes de diferentes áreas do
saber quanto ao uso da internet para aproximar das pessoas. Ainda no âmbito da exploração
sobre a internet, nenhum deles concordou com a frase “Costumo trocar informações pessoais
com desconhecidos”, embora todos tenham perfil na rede social LinkedIn, na qual
“desconhecidos” podem trocar informação. Metade dos docentes declarou que não participa
de fóruns de discussão do Ensino Superior. Como a minha amostra é muito pequena pode ser,
que em um estudo de maior escala, seja possível associar quais docentes se assemelham em
relação às formas de comunicação por mundos virtuais conforme foi apontado por Lévy
(2014).
Já com relação ao consumo de informações, os resultados da fase empírica do
estudo realizado reforçam a centralidade do consumo de bens imateriais, como o “saber” nos
formatos contemporâneos do capitalismo, na perspectiva do capitalismo financeiro e do
capital imaterial (FONTENELLE, 2014). A autora argumenta que na contemporaneidade há
um “embaralhamento nas relações entre trabalho e consumo e, portanto, entre produção e
realização do valor.” (FONTENELLE, 2014, p. 237). No atual “estágio do capitalismo
imaterial” o saber “se tornou a principal força produtiva [...], a cultura se tornou sua principal
mercadoria. Ou seja, o capitalismo imaterial é o que produz a informação e o conteúdo
cultural da mercadoria.” (Idem, p. 232). O resultado da análise do material empírico nos
mostra que os professores, principalmente aqueles que dedicam tempo integral à atividade da
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docência, sabem que o seu diferencial está ligado ao conhecimento, à produção intelectual e
por isso investem tempo, dinheiro e relatam não poupar esforços (na medida de suas
possibilidades econômicas ou de metas para o desenvolvimento de suas carreiras) para
adquirir informações e viver experiências, que abordarei a seguir.
Jorge Larrosa Bondía (2002), professor de filosofia da educação da Universidade de
Barcelona, define “experiência” como sendo o que nos acontece, o que nos toca
diferentemente de “informação” que seria o que acontece, ou o que toca. (grifo meu). Ele faz
esta distinção porque constata, que na atualidade nunca se passaram tantas coisas (inclusive,
várias obras, que não vêm ao caso citar aqui, se referem à nossa sociedade como “Da
Informação”), mas a experiência é cada vez mais rara, conforme abordei no capítulo 4.
Pude constatar pelas falas dos entrevistados que, assim como defendido por Bondía
(2002) e por Sibilia (2012), os docentes pesquisados atribuem valor e se dedicam a vivenciar
experiências de cunho reflexivo como a meditação, a participação em atividades artísticas,
esportivas, culturais, religiosas, filantrópicas ou estudo de filosofia oriental, prática de artes
marciais. Acrescento, entretanto, que a perspectiva de Sibilia é mais esperançosa, pois
acredita que um novo tipo de escola, ainda em gestação, possa vir a dar densidade à
experiência, despertando entusiasmo e vontade de aprender, na medida em que recorra a um
novo tipo de passividade ou lentidão para escapar da catástrofe do hiper movimento.
(SIBILIA, 2012, p. 210).
No nosso estudo, é visível que os professores entrevistados defendem que o valor do
consumo de informação dá-se tanto ao vivo (off-line) quanto pelas facilidades da troca de
dados pelos meios de comunicação digital (on-line), de forma não excludente. Às vezes, por
questões afetivas (a professora de Criatividade não abre mão dos livros físicos), às vezes, por
convicção (para o professor de TI nada substitui a experiência de conhecer pessoalmente a
cultura de outro país viajando e tendo contato com outras culturas) e até mesmo, por menor
investimento conforme defendem os professores de Contabilidade e o de Administração. Na
próxima seção, abordo as relações entre esses em sujeitos em comunicação.
6.3 SUJEITOS EM COMUNICAÇÃO: O PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E OS ALUNOS
No tocante às literacias socioemocionais, o estudo apontou para direções que
instigam considerações a respeito da pertinência da adoção de mecanismos, abordagens e
ferramentas educativas para as TICs que levem em consideração o reconhecimento, cada vez
maior, das demandas emocionais e afetivas do processo de comunicação entre docentes e
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discentes.
Uma literacia compatível com a diversidade cultural e com o sensorium promovido
pela novíssima tecnologia da informação e da comunicação não será aquela, que se paute
exclusivamente no uso instrumental dos meios ou de objetos técnicos avançados – logo, o que
importa não é adversidade de conteúdos culturais a serem acessados – e sim a comunicação
que incorpore pedagogicamente a dimensão do sentir, a mesma que conforma o mundo
virtual. (SODRÉ, 2012, p. 186).
Na contemporaneidade, o conflito entre docentes e discentes (por exemplo, o
professor de TI declarou:
“as gerações atuais tem vindo cada vez com menos respeito ao docente [...]
atribuem muito mais a responsabilidade de uma nota ruim ao professor do que a
si próprio, não fazem nada para mudar para melhorar têm preguiça de pensar
[...] hoje em uma escola pública se o aluno desrespeita o professor ele é
ovacionado pelos colegas, não acontece nada com ele e o professor que acaba se
afastando”)
A crise da escola nos moldes tradicionais, frente à crescente incorporação das
tecnologias de informação e comunicação na vida cotidiana, nos modos de existir e nas
subjetividades dos sujeitos é flagrante e constitui-se em fenômeno mundialmente conhecido,
problematizado e discutido, na busca de que se venham encontrar novos rumos para os
processos ensino-aprendizagem (SIBILIA 2012; MARTÍN-BARBERO, 2014).
Observamos no cotidiano, que os jovens brasileiros acessam a internet,
principalmente por meio de seus celulares pré-pagos e levam-no para todos os lugares,
incluindo a escola, fato comprovado pelo estudo “Juventude conectada” (2014), publicação
resultante de pesquisa “idealizada e coordenada pela Fundação Telefônica Vivo e realizada
em parceria com o IBOPE, o Instituto Paulo Montenegro e o Núcleo das Novas Tecnologias
da Comunicação Aplicadas à Educação Escola do Futuro-USP (p. 11)”. Nessa publicação, ao
abordar que na relação entre escola e internet há uma tensão crescente, foi argumentado que a
internet é uma ferramenta valiosa para a pesquisa de conteúdos curriculares e, ao mesmo
tempo, é útil para recuperação do material dado em aula, contudo é fonte de dispersão da
atenção (p.113).
Entretanto, segundo o levantamento da Fundação Telefônica Vivo, “a adoção de
práticas de compartilhamento de material didático, por meios de comunicação digitais, por
escolas e professores, é vista como positiva pelos jovens internautas ao longo de toda a
pesquisa (FUNDAÇÃO TELEFÔNICA, 2014, p. 114)”. Como exemplo, trago a declaração
da professora de Matemática:
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“se o aluno falta, apesar que eu sempre mando material de apoio como se fosse uma
memória de aula, mas as vezes eles se sentem inseguros, então eles vão no Google em
vários caminhos da internet que possam auxilia-los. Acho que ajudou bastante”
Nessa linha argumentativa Passareli afirma que,
[...] já se tem uma geração de nativos digitais, e, desta forma, a preocupação
principal deixa de ser o aprendizado de ferramentas básicas de navegação na
Web, para se concentrar em diferentes formas de apropriação do
conhecimento na Web. (PASSARELI, 2010, p. 72).

Outro estudo advoga, que se os jovens comunicam-se, informam-se, namoram,
buscam entretenimento, dentre outras coisas, por meio de seus smartphones, é imprescindível,
que a instituição escolar repense o seu papel educativo e busque incluir tal realidade no
processo de ensino e aprendizagem. (POSSA et al, 2015, p. 8).
Abordo ainda um outro aspecto da identidade do professor, que é afetada na
convivência com seus alunos do terceiro ciclo da educação formal. Partindo da hipótese de
que os jovens, hoje, têm nas tecnologias digitais, especialmente a internet e os dispositivos
móveis, a principal mídia utilizada para comunicarem-se, busquei estudos e teorias que
abordassem a relação docente/discente para entender como e se os alunos influenciam a
identidade do professor.
Ficou evidente pelos relatos dos entrevistados alguns conflitos geracionais,
supostamente, devido ao fato de as gerações anteriores terem vivido em um ambiente
analógico e não terem se apropriado tão rapidamente das ferramentas que auxiliam o processo
comunicativo e o próprio consumo de bens culturais on-line. Embora a interatividade pelos
meios de comunicação digital seja uma realidade, os docentes são cautelosos e críticos
quando trata-se de “apostar” exclusivamente nos processos de ensino/aprendizagem por esse
caminho. Em sua tese de doutoramento intitulada “Contribuições para o ensino de marketing:
revelando e compreendendo a perspectiva dos professores”, com base em Cross (1981, p. 53),
Bacellar (2005, p. 37) ressalta que as características dos alunos adultos são consistentes
quando comparam-se diferentes estudos ao longo dos anos sobre as características dos alunos
adultos. A pesquisadora afirma que, os estudantes do Ensino Superior “se auto-definem como
adultos e são essencialmente auto-direcionados” (2005, p. 37), uma vez que buscam a
graduação por vontade própria, não há lei que os obrigue a ingressar em uma faculdade. Esses
alunos também “carregam consigo um pacote de experiências e valores” e “trazem certas
expectativas sobre sua própria educação” (Idem).
Parto destas afirmações para ressaltar alguns aspectos de minhas interpretações nas
subcategorias “alunos comprometidos” e “alunos não comprometidos”, na perspectiva de que
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a teoria fundamentada em dados, que proponho como resultado do estudo realizado contribui
para complementação do que diz Bacellar. Os entrevistados classificaram os alunos pelo grau
de interesse que estes apresentam em sua jornada para obter um diploma de curso superior,
salientando-se que essa classificação não tem relação com a literacia digital dos discentes,
algo que para eles é mais natural, sempre segundo os professores. Outra característica a
destacar é a relação entre o comprometimento do aluno com os estudos; em minha
interpretação, não se prende necessariamente à circunstância de cursar uma escola “de ponta”
ou uma escola de “massa”, embora possa haver uma correlação, que este estudo de cunho
qualitativo não me permite afirmar.
Outro aspecto a evidenciar é a relação positiva de afeto que os professores sentem
em relação aos seus alunos quando são reconhecidos, conforme relatado pelos docentes das
três áreas investigadas e que descrevi no capítulo 5. Entretanto, o afeto negativo também
surge quando o professor sente-se ignorado. Nesse sentido, recorro à Hoff e Aires (2017) que
salientam a importância dos trabalhos de Bakhtin (1985) para os estudos da comunicação “a
qual é, antes de tudo, uma necessidade humana de interação e um processo de
entendimento/diálogo entre sujeitos”. (HOFF; AIRES, 2017, p. 114). Apreende-se, portanto,
que quando não há a comunicação, não ocorre o entendimento, a relação afetiva-emocional
entre os sujeitos se esvazia, com reflexos na identidade do professor que extrapola o campo da
Comunicação e Consumo e carece de estudos mais detalhados relacionados à andragogia
(educação de adultos).
Em linhas gerais, coletados e interpretados os dados, revelou-se que a identidade dos
professores universitários, na atual sociedade brasileira é flexível e vinculada, tanto ao seu
processo de interação e comunicação digital com os alunos, quanto aos com os processos das
instituições de ensino às quais está vinculado e veremos na próxima seção.
6.4 A INSTITUIÇÃO E A IDENTIDADE DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO
Na apresentação da obra “Professor do ensino superior: identidade, docência e
formação”, Morosini (2000) avaliou que a produção científica sobre o tema “identidade,
docência e formação do professor do ensino superior” caracterizava-se por poucos estudos,
isolados e descontínuos, afirmando ainda, que tal tema não se constitui área de sólida
produção científica. Naquele momento considerou a situação como grave em decorrência da
expansão acelerada do Sistema de Educação Superior, que projetava a presença de três
milhões de alunos em 2004, sendo que em 2016 havia oito milhões de estudantes
universitários matriculados (INEP, 2016). Além disso, ressaltou que na década de 1990, o
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olhar avaliativo do Estado reverberou para a sociedade civil sobre a educação e sobre o
desempenho do docente. Essa combinação de aumento no número de alunos em curto período
de tempo e novos sistemas de avaliação do desempenho do docente de cursos universitários a
impeliu a refletir sobre a temática “professor do ensino superior” tanto em relação à
identidade quanto em relação ao papel da pesquisa como mediação da formação do professor
do ensino superior.
Já em seu artigo “Docência universitária e os desafios da realidade nacional” (2000),
Morosini traz algumas questões que reforçam os resultados da pesquisa empreendida para esta
tese, a saber: a identidade do docente do Ensino Superior também relaciona-se com a
categoria administrativa da instituição a qual está vinculado. Os principais aspectos
apontados por Morosini quanto à atividade do docente universitário referem-se à cultura
acadêmica, diretamente relacionada ao tipo de instituição de ensino superior em que o
professor atua. Se ele atua num grupo de pesquisa em uma universidade, provavelmente sua
visão de docência terá um forte condicionante de investigação. Já se ele atua numa instituição
isolada, num centro universitário, ou mesmo numa federação, sua visão de docência terá um
forte condicionante de ensino sem pesquisa, ou, quando muito, do ensino com a pesquisa. A
pesquisadora afirma, que a cultura da instituição, e disso decorrente a política que ela
desenvolve, reflete na visão de docência universitária de seus professores.
Morosini encontrou em seu levantamento sobre o conjunto de profissionais que se
dedicam à docência universitária, professores com formação didática obtida em cursos de
licenciatura; outros, que trazem sua experiência profissional para a sala de aula; e, outros
ainda, sem experiência profissional ou didática, oriundos de curso de especialização e/ou
stricto sensu. E, também conforme foi dito pelos docentes, gestores e especialistas por mim
entrevistados, que o fator definidor da seleção de professores era a competência científica,
antes caracterizada pelo laisse-faire no plano da didática, mas que no novo milênio passou à
critério de desempenho de excelência do docente. Excelência essa medida pelo maior nível de
escolarização e de melhor qualidade (titulação de mestre e doutor); pela habilidade na
utilização de tecnologias de informação na prática da docência; pela produção de seu trabalho,
não mais de forma isolada, mas em redes acadêmicas nacionais e internacionais e pelo
domínio do conhecimento contemporâneo. (MOROSINI, 2000, p. 19).
A autora aponta também para a divisão das instituições do ensino superior de acordo
com a categoria administrativa entre públicas (federais, estaduais e municipais) e privadas. E
diz que essa divisão é um fator condicionador muito importante das práticas da docência
universitária porque, via de regra, a maioria das pesquisas científicas é produzida nas
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instituições federais, embora algumas instituições particulares estivessem realizando
investimentos para o desenvolvimento da atividade investigativa no seu cerne. Infere-se disso
que, apesar do tempo de formação dos discentes ser longo, há um foco nessas instituições na
excelência da educação com reflexos importantes para os educadores. Essa perspectiva
reforça a minha teoria sobre a divisão das instituições entre “escolas de ponta” e “escolas de
massa”, tal e qual foi verbalizado pelos entrevistados na fase empírica. Cito, como exemplo,
o que foi dito pela Gestora Pedagógica que entrevistei:
Se a gente considerar primeiro a dimensão institucional, eu até diria que
para mim existem duas categorias de instituição, além "de ponta" ou "de
massa" [...] Se ela é pública ou particular, para mim não faz a menor
diferença, porque o bom ensino mesmo é o cidadão que está pagando, por
impostos de uma forma indireta ou por mensalidade de uma forma direta.
Pensando dessa forma, eu diria que dentro dos padrões internacionais uma
instituição de qualidade é uma instituição que está muito centrada na
qualidade da pesquisa. [...] se eu produzo conhecimento, a tendência é de
que eleve a qualidade do ensino, porque, em vez de eu estar reproduzindo
manuais, estou trazendo os estudantes para ser o auxiliar de pesquisa, para
ter bolsa, para trabalhar junto comigo, para ter um espírito acadêmico
muito mais vivo, muito mais autoral. Então a qualidade hoje de uma
instituição de ensino está muito calcada na pesquisa e na exposição
internacional, o ensino vem como o terceiro ponto.

Ainda em relação ao que diz Morosini, a autora declara que há poucos trabalhos
voltados para o estudo da identidade do professor universitário, como também observei no
levantamento dos eventos de Comunicação entre 2014 e 2017 e relatei no capítulo 2. Quando
tratam da docência, a maior parte dos trabalhos, refere-se à profissionalidade e formação dos
docentes do Ensino Básico e do Ensino Médio.
Diante das comparações da teoria desenvolvida com trabalhos relacionados ao meu
objeto de estudo e à literatura, o próximo capítulo aborda resumidamente todos os resultados,
percepções e reflexões da pesquisa no intuito de apresentar as contribuições que o estudo
pode fornecer ao campo da Comunicação e Consumo, pontuando as limitações que percebi no
trabalho e, na sequência, proponho algumas sugestões para estudos futuros.
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7. CONCLUSÃO
Ao final desse trabalho de pesquisa, chego às minhas conclusões. Diante de um
trabalho tão longo, por meio do qual me desenvolvi como pesquisadora, foi gratificante
perceber como a interface da Comunicação e Consumo, aliada à metodologia Grounded
theory (ou Teoria Fundamentada em Dados), contribuiu para um novo olhar sobre a
identidade do professor universitário brasileiro da década de 2010, diferenciado do que é
estudado em campos distintos por outros pressupostos teórico-conceituais. Pessoalmente
compartilho das expectativas e angústias do professor universitário, não só por também fazer
parte dessa classe profissional, mas porque entendo que nessa atividade o desafio de
incorporar a literacia digital no dia a dia é relevante (e não tenho dúvida que será superado),
mas não é maior que a responsabilidade de cumprir o papel de educador articulando junto aos
educandos as habilidades de “saber pensar” e “saber fazer”, saberes que na minha opinião,
não podem ser dissociados.
A seguir apresentarei as conclusões dividindo-as em alguns tópicos.
A importância do tema: o Ensino Superior
Na introdução deste estudo, abordei o contexto social relacionado ao ambiente de
trabalho do professor universitário em um mundo em constantes transformações, onde a
leitura não pode ser feita mais, apenas, com os mesmos instrumentos de mundos passados. Na
denominada “sociedade do conhecimento”, novas habilidades são exigidas para a
interpretação e a leitura crítica das “telas” nas quais os signos imagéticos e as interações por
meios digitais quase substituem a realidade.
Em todos os planos de universalização do ensino, incluindo o da terceira etapa do
ensino formal, a figura do professor é central como agente de transformação, entretanto,
não encontrei uma abundância de estudos específicos do campo da Comunicação e do
Consumo que me indicassem se a identidade do professor universitário está ou não em
mutação, em nossa sociedade, no terceiro milênio.
No capítulo 3, discorri sobre o tema “identidade”, tema que estudei recorrendo a um
recorte relacionado à atividade de trabalho, para poder abordar de forma detalhada. Morin
escreveu em 2011 que temos todos uma identidade genética, cerebral, afetiva comum em
nossas diversidades individuais, culturais e sociais (MORIN, 2011, p. 66). E argumenta que
todos os humanos, desde o século 20, vivem os mesmos problemas fundamentais de vida e de
morte, por isso é preciso “aprender a ‘estar aqui’ no planeta, aprender a viver, a dividir, a
comunicar, a comungar.” (Idem). Por essa razão, nesta conclusão preciso dizer que concordo
com Gustavo Iochpe (2012) para quem não é lógico ou ético optar pelo nosso patamar de

252

desenvolvimento, quando ele significa que milhões de pessoas podem estar condenadas a vida
indignas, da mais absoluta privação, dentre outros fatores, por falta de instrução.
Considerando

que,

de

acordo

as

estatísticas

do

INEP

(2017)

temos

aproximadamente, 2,2 milhões de professores no Ensino Básico, 519 mil docentes no Ensino
Médio e menos de 400 mil professores universitários, o ponto que me coloquei como desafio
para questionar era: quem é o professor universitário hoje, no Brasil? Por mais que a
decisão, voluntária, de cursar uma faculdade seja um interesse individual do estudante ou de
sua família que se relaciona com as suas perspectivas de vida, acredito que o interesse público
não é uma somatória dos interesses individuais da população.
Outro aspecto a ser destacado, a respeito da relevância do Ensino Superior, tem a ver
com a economia. Inúmeros estudos empíricos e análises de economistas estabelecem uma
relação causal entre o nível da população em matéria de educação do Ensino Superior e
ciência e o desenvolvimento econômico de um território ou região. Sem entrar em detalhes,
mas para ilustrar esse ponto, comparo a diferença entre os valores da economia e a presença
de docentes de escolaridade superior entre as regiões do Brasil. O Produto Interno Bruto do
Brasil, em 2016, foi de aproximadamente R$ 6,2 trilhões (IBGE, 2017) sendo que, em torno
de 71% concentrou-se nas regiões Sudeste (54%) e na Sul (16%). E nelas, encontram-se 62%
dos professores do Ensino Superior, sendo 43% na região Sudeste e 19% na região Sul (INEP,
2017). De alguma forma, esses impactos passam pela inovação, pela qualidade da gestão
administrativa e dos processos e, principalmente, pela liberdade de escolha que as pessoas
mais escolarizadas se permitem na esfera profissional e pessoal. Pode ser que o desemprego
seja elevado entre os jovens, mas é ainda maior entre os que não têm qualificação superior. E
conforme apontei no capítulo 3, a possibilidade de informatização de atividades profissionais
em setores de baixa qualificação, executada hoje por seres humanos, é crescente, segundo os
estudos estatísticos de Frey e Osborne (2013).
E outra razão fundamental para abordar a importância crucial do Ensino Superior é o
foco da minha investigação. Para o professor João Filipe Queiró da Universidade de Coimbra,
que foi Secretário de Estado do Ensino Superior entre 2011 e 2013, em Portugal, as
instituições do Ensino Superior devem escapar do frenesi alimentado pelas notícias e pseudonotícias do cotidiano. Queiró (2017, p. 17) advoga, sem querer fugir à realidade, que as
instituições de Ensino Superior devem praticar os estudos e os debates “lentos, reflectidos,
informados, independentes dos critérios e ritmos da superficialidade jornalística, do ruído dos
media e das verdades flutuantes.”. Ele acredita que só o pensamento lento e concentrado
permite resistir à fragmentação mental causada pelos modernos gadgets da comunicação fácil,

253

constante e simplificadora. E defende que as universidades têm a responsabilidade de se
constituírem como centros de racionalidade e intermediação do verdadeiro conhecimento,
face aos imensos poderes que tentam controlar e manipular as nossas percepções sobre o
mundo. Ainda desse autor (Idem, p. 18), destaco a afirmação de que “há um interesse público
na existência de instituições de pensamento livre, não vinculado a donos privados ou
públicos.” (grifo meu). E concordo quando diz que aos estudantes e professores, “a
universidade não dá conforto, dá-lhes tempo (grifo do autor), o tempo longo e necessário ao
estudo escrupuloso e ao desenvolvimento pessoal.” (Idem). Também mencionei anteriormente
as reflexões de Citelli (2017), Sibilia (2012) e Bondia (2012) sobre a importância do ambiente
escolar como local de desaceleração.
Nesse aspecto, retomo a fala do Gestor de Pós-graduação que entrevistei e que
também é professor em uma instituição referendada em estudos de organizações do mercado
financeiro. Ele me disse que quando ministra aulas de ‘Liderança Corporativa’ solicita aos
alunos que busquem conhecer o currículo dos membros do Conselho Administrativo porque
tem percebido que, na atualidade, há um aumento de dirigentes empresariais com formação
acadêmica stricto sensu no nível de mestrado e doutorado pois, é nesse formato que se
encontra um conhecimento novo, gerador de inovação nos produtos e serviços. Na opinião do
entrevistado:
Gestor de Pós-graduação: [...] o Mauricio da Gol que era PhD, eu conhecia o
Nico da Braskem que tinha feito doutorado, eu conhecia meia dúzia de
executivos. Hoje eu acho que é assim, se a gente pegar no mercado financeiro
você tem mais gente. Então, eu acho que isso foi um fenômeno, que o mundo
do trabalho ficou mais complexo.
As experiências de docentes do Ensino Básico e Médio em sala de aula, de forma
presencial ou no ensino a distância, têm sido objeto de estudo mais frequentes nos encontros e
publicações acadêmicas do campo da Comunicação. Contudo, as experiências de consumo e
o desenvolvimento das literacias digitais, em uma perspectiva social e cultural da constituição
da identidade dos chamados “professores de faculdade”, parecem ser pouco explorados em
estudos acadêmicos, até o momento no Brasil. Foi justamente esse tema que inseri na
proposta da pesquisa conduzida nesta tese, para gerar uma Teoria Fundamentada em Dados e
que apresentei nos capítulos anteriores.
O meu objetivo a seguir é finalizar a tese com o capítulo composto por cinco seções.
Na primeira, apresento um sumário das principais conclusões da pesquisa, destacando as
categorias e subcategorias geradas pela teoria substantiva. Na sequência, discuto as
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implicações conceituais da teoria substantiva gerada em comparação com a literatura clássica
sobre a identidade do sujeito contemporâneo e os elementos específicos que se refletem na
delimitação da atividade de trabalho dos professores universitários. Na terceira, ressalto as
contribuições do meu estudo para o campo da Comunicação e Consumo. Na quarta seção,
assinalo as limitações da pesquisa e, por fim, na última, aponto para as recomendações de
estudos futuros.

Principais conclusões da pesquisa: as categorias e as subcategorias
O problema de pesquisa que norteou o presente estudo foi:
como se dá a constituição das identidades do professor universitário em um contexto
de sociedade complexa, mediada por processos de comunicação em rede, e na qual o
consumo é condicionador importante das práticas sociais?
A partir do objetivo geral enunciado, que consistiu em: “verificar as relações entre as
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e as identidades dos professores
contemporâneos, no âmbito da educação formal do Ensino Superior”, optei pelo paradigma
interacionista e pelo método interpretativista para análise dos dados coletados, utilizando os
procedimentos metodológicos da Grounded Theory (GT) ou Teoria Fundamentada nos Dados
(TFeD), na vertente desenvolvida por Strauss e Corbin (2008).
Destaco que um dos objetivos específicos da pesquisa foi “propor uma teoria
substantiva que forneça indícios das múltiplas identidades dos profissionais da
Educação Superior na sociedade brasileira contemporânea, com base nas apropriações de
sentido dos conteúdos comunicacionais pelos professores de diferentes áreas do saber como
as Ciências Exatas, Ciências Sociais Aplicadas e Artes”.
Conforme apresentei no capítulo 2, durante o processo da pesquisa, pelo método da
Teoria Fundamentada em Dados (TFeD), algumas categorias emergiram da análise dos dados:
processo comunicacional, consumo de informação, identidade do professor universitário,
alunos e instituições de ensino. A partir das análises conduzidas nas fases de codificação
aberta, axial e seletiva, conforme estabelecido operacionalmente pela TFeD e recomendado
por Strauss e Corbin (2008), foi possível iniciar a proposição da teoria substantiva. Isso
ocorreu a partir da elaboração de uma série de comparações dos dados das entrevistas, com os
dados secundários sobre o Ensino Superior no Brasil, principalmente as estatísticas
governamentais, os trabalhos relacionados ao tema publicados no Brasil e no exterior e uma
pesquisa exploratória de caráter qualitativo realizada em São Paulo em 2010. Uma vez que os
dados revelaram uma forte evidência existência não de uma, mas de múltiplas identidades do
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professor universitário, foi definida como categoria central do estudo “identidades do
professor universitário contemporâneo”.
Para os próprios professores, como também para os gestores de instituições do
Ensino Superior as identidades do professor (visto que não há mais apenas uma, imutável)
são construídas e reconstruídas, em movimento dinâmico, à luz de, simultaneamente, novas
linguagens digitais de comunicação, novas ferramentas para acessar informações
digitalizadas. Criadas ainda a partir de demarcações organizacionais de acordo com o porte,
com os investimentos em infraestrutura, treinamento e categoria administrativa das
instituições de ensino, as mudanças dos métodos educacionais, uma nova geração de alunos
adultos que ingressam na graduação tendo nascido após o advento da internet e da
comunicação em rede e uma parcela de alunos que ingressam no Ensino Superior por meio de
incentivos governamentais (FIES), mas com lacuna em conhecimentos básicos para
acompanhar o curso.
Assim sendo, a partir da percepção de que as identidades são múltiplas, foi possível
elaborar a hipótese central dessa teoria:
a identidade do professor universitário (antes fechada, rígida e autoritária)
fragmenta-se e flexibiliza-se na sociedade em rede contemporânea, em um processo
dinâmico, de acordo com sua habilidade de articulação no mundo digital refletida no
consumo on-line e off-line, além do seu vínculo institucional.
Para a elaboração da teoria substantiva, é importante considerar a definição do que
Strauss e Corbin (2008) chamam de “ações” ou “interações”, que são os atos propositais ou
deliberadamente praticados para resolver um problema. Assim, moldam, de alguma forma, os
fenômenos. A partir das análises dos dados, foi possível identificar algumas ações ou
interações que levaram os docentes a atribuírem significados a práticas em suas atividades de
trabalho, fazendo com que se sintam diferentes em relação aos seus pares ou sejam vistos
pelos gestores como grupos heterogêneos. Dada a sua importância, as categorias “processo
comunicacional” e “consumo de informação” foram consideradas como principais no que diz
respeito à condição causal do esquema teórico.
Além das condições causais, busquei definir também as condições interventoras. Os
dados revelaram duas delas: o comportamento dos alunos e as características da instituição de
ensino na qual o professor encontra-se vinculado. Essas condições influenciam a identidade
dos professores universitários, mas não fazem parte de forma permanente, sendo transitórias,
visto que são condições externas sobre as quais os docentes não têm controle.
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A literatura e a teoria substantiva
Um dos entrevistados mencionou uma frase que se tornou um clichê que é dito
quando se discute a interação professor-aluno: “em escola do século 19, professores do século
20 ensinam para alunos do século 21”. Eu discordo da frase, com base na análise dos dados
que coletei, pelas razões que passo a discorrer.
O Ensino Superior no Brasil percorreu um longo caminho desde o século 19, quando
foi criada em Salvador (BA) a primeira Escola de Cirurgia da Bahia, que ainda hoje lá se
encontra e é a memória da iniciativa de Dom João VI e da família real portuguesa, que se
mudou temporariamente para a uma de suas colônias. A sala de aula comportava apenas 25
alunos provavelmente, membros de famílias abastadas da sociedade daquela época. Embora
na atualidade o Ensino Superior ainda não seja acessível a uma grande parcela da nossa
população, o cenário mudou muito.

Hoje, há aproximadamente 8 milhões de pessoas

estudando nos cursos do terceiro ciclo da educação formal. E os docentes foram essenciais na
formação dos cidadãos socialmente responsáveis para a convivência social e na transmissão
de conhecimento adequado para permitir habilitações para atuação profissional.
Com relação à tecnologia, é meu dever recordar que, nos dias atuais, os meios
materiais para o ensino são imensamente superiores aos do século passado e retrasado. No
senso comum, quando se fala em tecnologia, costuma-se associar ao ambiente digital, mas
quero lembrar que a sala de aula antiga foi uma das grandes atrações das Exposições
Universais do século 19, nas quais a indústria era a protagonista. Na exposição de 1889 em
Paris (França), a torre Eiffel simbolizou a capacidade de a indústria de construir com ferro.
Naquele momento, também foram apresentados os mobiliários escolares, principalmente, as
carteiras e a lousa, esta última como a grande inovação para a aprendizagem.
Hoje, com a existência de livros e cadernos, notebooks, smartphones, e outros
aparatos eletrônicos, que antigamente ou não existiam ou eram caros e de difícil acesso,
somente eram manuseados por estudantes de posses, com condições financeiras de pagar por
eles. Mesmo a escola dita massificada, ‘taylorizada’ da era industrial, concebida no começo
do século 20 e ainda existente, pode representar um poderoso fator de mobilidade social. Em
especial, para estudantes sem recursos, porém com talento, que se esforçam para não perder a
oportunidade que a escola oferece e conquistarem independência financeira. Esse foi o caso
dos professores de TI e de Contabilidade, da professora de Matemática, de Animação Digital,
de Cinema entrevistados.
Um terceiro ponto, de interesse, para a identidade do professor, do ponto de vista
da comunicação, se refere às inovações, que sempre existiram, em qualquer época. Na
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proporção em que o conhecimento avançava, passou-se do domínio da escrita manual para a
impressão com os tipos móveis da prensa, na era industrial a iluminação pela eletricidade
possibilitou a leitura em ambientes internos a noite, e agora na nossa ‘era da informação’
temos os desafios próprios revolução digital. As três perspectivas aqui apresentadas mostram
que embora seja revolucionária, e significativa, as mudanças identitárias dos professores na
era das TICs não são diferentes de momentos de transição que ocorreram no passado,
guardadas as devidas proporções.
O papel dos professores não será nunca competir com os alunos em TICs, pois,
como alertado por Frey e Osborne (2013), no seu estudo sobre o futuro do emprego, as
profissões passíveis de informatização, repetitivas e de baixa habilidade deixarão de existir
quando a nova geração estiver entrando e participando do mercado de trabalho. Porém,
permanecerão em alta aquelas nas quais ocorre o uso da inteligência criativa e sociais.
Portanto, os professores em seu papel de despertar a curiosidade, criatividade e exercitar a
resolução de problemas, projetos, desenvolver as relações sociais, a formação dos cidadãos
serão sempre fundamentais no processo de ensino/aprendizagem.
Para Pelbart (2000), estamos longe do filme de Chaplin, “Os tempos modernos”.
Hoje cada vez menos basta saber apertar parafuso. O trabalho está cada vez mais atrelado aos
requisitos subjetivos. Para trabalhar na televisão, no vídeo, na publicidade, na informática, na
moda, no campo da saúde ou da educação, cada vez se requer mais a subjetividade “de quem
trabalha, sua personalidade, mobilidade, autonomia, decisão, comunicação, coordenação,
capacidade de administração da própria atividade e da de outros.” (PELBART, 2000, p. 37). E
essas são características humanas dificilmente programáveis por um robô.
Diante dessa descrição sucinta dos resultados da pesquisa, cabe enfatizar que o
objetivo geral, bem como os objetivos específicos do estudo, tal como estão descritos no
capítulo 1, foram devidamente alcançados, visto que foi possível explicar o processo de
constituição da identidade dos professores universitários com base nos relatos da realidade
por eles vivenciada, a partir da interface Comunicação e Consumo. Importa destacar que o
método da Teoria Fundamentada em Dados não tem a pretensão de testar teorias formais,
mas de descobrir e elaborar hipóteses conceitualmente fundamentadas nos dados que podem
vir a ser testadas em outras pesquisas. Saliento que os resultados obtidos se referem
especificamente ao fenômeno pesquisado na área substantiva. Qualquer tipo de generalização
com outros docentes, de outras localidades precisam ser feitas com cautela.

Contribuições para os estudos stricto sensu do campo da Comunicação e
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Consumo
Ao iniciar os estudos para esta tese, eu me perguntei se seria capaz de projetar e
executar um projeto de pesquisa com o rigor e densidade que se espera em uma pósgraduação stricto sensu e posso afirmar que eu aprendi muitas lições.
A primeira foi a de encontrar um caminho para delimitar o meu objeto de estudo no
qual eu teria que promover a interface de conceitos extremamente amplos como a identidade
do sujeito contemporâneo (de raça, geracional, de gênero, de classe socioeconômica, narrada,
representada?) / processo de comunicação (pelas mensagens emitidas, recebidas, de forma
oral, visual, sonora, impressa, digitalizada, estática, em movimento?) / consumo (material,
imaterial?) / na esfera do Ensino Superior, mas sem discutir metodologias e processos
educacionais.
A delimitação mais difícil foi a constituição da identidade por duas razões: todos nós
somos sujeitos com vários papéis ao vivermos em sociedade. Somos, ao mesmo tempo ou em
períodos de vida sucessivos, filhos, pais e mães, cônjuges, irmãos, amigos, colegas de escola,
de empresas, clientes de varejistas e de prestadores de serviços, pacientes de serviços
médicos/estéticos/odontológicos, fieis de religiões, estudantes, consumidores, patrões,
empregados, consultores, empresários, passageiros, usuários, enfim, a lista é longa. A forma
que elegi foi reduzir o estudo da identidade à atividade de trabalho e aí sim, busquei na
história antiga e na contemporânea, todas as formas que a atividade de professor foi e é
exercida, no Brasil. Eu raciocinei que se estivesse estudando, por exemplo, a identidade de
um piloto de avião ou de um ator iria agir da mesma maneira com relação ao contexto passado
e atual para entender os elementos históricos e os da atual circunstância que compõem a
identidade do sujeito.
Outro aspecto que delimitei refere-se a não analisar a identidade pelo viés da
Psicologia Social, campo nos quais se encontram inúmeros trabalhos científicos, mas que não
fazem parte do meu estudo. As principais referências para o estudo da identidade vieram
do campo da Comunicação, que conceitualmente é multidisciplinar e se apoia nos estudos
de linguagem, da Sociologia e da Antropologia para analisar os fenômenos da
contemporaneidade. Ressalto que por sua interdisciplinaridade, o campo da Comunicação
também me desafiou quanto à delimitação, abordada pelos fundamentos dos estudos de
recepção, isto é, interpretando os sentidos das narrativas dos sujeitos em comunicação, ora o
docente falando de si próprio, ora o gestor falando dos docentes.
A escolha do método, da parte empírica, também foi um grande aprendizado, a
respeito do passo a passo para gerar uma Teoria Fundamentada em Dados, que tem mais
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de uma vertente e, por enquanto, poucos estudos a utilizaram no campo da Comunicação no
Brasil. Conforme explicado no capítulo 2, a maioria das teses de doutoramento que localizei,
apresentadas no Brasil e utilizando o Grounded theory como procedimento metodológico, e
encontram-se no campo de Administração de Empresas e das Ciências da Vida. No capítulo 4,
mencionei o estudo de Braga e Campos (2016) que detectaram a existência de poucos estudos
sobre professores no campo da Comunicação. Em minha opinião, a Grounded theory é um
recurso metodológico extremamente adequado para gerar teorias substantivas relacionadas
aos novos fenômenos comunicacionais no âmbito da cultura digital. Como preconizaram
Orozco Gómez e González Reys (2012), talvez paradigmas clássicos como o Funcionalista,
Marxista ou Estruturalista não consigam mais por si próprios explicar, de forma isolada, as
práticas sociais dos sujeitos contemporâneos mais livres e mais independentes, principalmente
quando se comunicam, às vezes, de forma anônima pela internet.
O outro aprendizado desenvolveu-se na coleta rigorosa de dados, conforme
recomendavam os procedimentos da Teoria Fundamentada e observado nos estudos
realizados

na

perspectiva

teórico-metodológica

da

TFeD,

que

busquei

detalhar

extensivamente no decorrer da exposição, também com vistas a contribuir para o campo da
Comunicação.
Após iniciar o processo, não foi possível voltar atrás e nem pular etapas sob o risco
de colocar a perder dois anos de estudo. Na etapa final, também descobri meus vieses na fase
de análise por falta de experiência, mas considerei natural em um processo de aprendizagem
já que havia me proposto a fazer o estudo com a responsabilidade de aprender. Dessa forma,
tive que trabalhar sozinha e ter paciência para permitir que as descobertas se desdobrassem ao
longo do tempo, como também aprendi a inserir a minha voz no discurso, tendo o cuidado de
não violar os dados.
Destaco que a fase de validação dos dados e a transparência para o leitor foi um dos
meus grandes aprendizados com relação ao método. Dediquei muitas horas para organizar os
apêndices, mesmo tendo observado que nem sempre os dados brutos dos estudos realizados,
tanto no campo da Comunicação quanto em outros que recorri para me aprofundar na
Grounded theory, são disponibilizados como fonte de referência do que é sintetizado e
interpretado ou mesmo de forma a contribuir para outras problematizações.

Limitações da pesquisa
Para finalizar esta seção, faz-se necessário descrever algumas limitações quanto aos
resultados da pesquisa, que culminaram com a geração da teoria substantiva.
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Isso realmente é um desafio acadêmico que exigiu dedicação, disciplina e esforço,
especialmente em se tratando de um trabalho individual, a realização de uma tese de
doutoramento, um processo solitário para compreensão do método, cumprido em etapas de
‘idas e vindas’ aos dados, elaboração de memorandos para finalmente construir a teoria
propriamente dita. Etapas executadas, por assim dizer, em dois anos.
No processo de construção da teoria substantiva existe o critério da saturação teórica,
que foi mencionado nos procedimentos metodológicos. Aqui destaco a segunda limitação da
pesquisa, pois o critério final utilizado para saber se devemos ou não encerrar os processos de
coleta e análise dos dados é a saturação teórica. Para Strauss e Corbin (2008, p.157) “esse
termo denota que, durante a análise não surgem nos dados novas propriedades e dimensões, e
que a análise responde por grande parte da possível variabilidade”. No caso do presente
trabalho, ainda que os dados revelem explicações relevantes para entender o fenômeno em
estudo, gostaria de ter entrevistado professores da área de Ciências da Vida. Eles certamente
devem ter muito a contribuir para explicar como as novas linguagens de comunicação digital
e o uso de dispositivos móveis refletem nas identidades dos docentes de cursos de Medicina,
Enfermagem, Odontologia, dentre outros. De qualquer maneira, os dados coletados e
analisados foram suficientes para construção da teoria substantiva.
Acredito que a teoria substantiva gerada neste trabalho pode ser um ponto de partida
para avançar em outras pesquisas sobre as identidades dos sujeitos contemporâneos.

Sugestões para futuras pesquisas
Propostas para pesquisas adicionais são apresentadas aqui para dar ao leitor uma
ideia de como este estudo pode ser parte de um projeto maior relacionado àconstrução de
conhecimento sobre a identidade do professor do Ensino Superior. Entendo que após o
trabalho realizado, existe espaço para a proposição de novas reflexões que se apresentem ou
de questões que foram levantadas ao longo da execução desta tese, mas que não eram objeto
do estudo, preliminarmente definido.
Ao abordar a identidade do professor, que em certo modo é conformada pela
instituição de ensino ao qual ele está ligado, podem surgir novas questões ligadas a esse
contexto. Aqui, esse contexto foi estudado do ponto de vista tecnológico pela lente da
Comunicação e Consumo, podendo ser futuramente ampliado por novas abordagens, como os
reflexos da nova legislação trabalhista brasileira na atividade docente do Ensino Superior,
uma vez que uma parcela já atua como autônomo.
Também durante as entrevistas, embora não fosse diretamente ligado ao tema de
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estudo, muito foi falado, sobre a remuneração relacionadas à comunicação entre professor e
aluno por meios digitais fora do horário de trabalho, considerando-se este contato como parte
das outras atividades do docente e sendo, inclusive, estabelecido em contrato.
Da empiria, surgiu também a divisão de escolas “de ponta” e “de massa”,
mencionadas por alguns professores e reforçadas pelos gestores, como vínculos que refletem
em sua identidade e podem ser mais aprofundados. Derivado deste ponto, sugiro estudar o
professor que não exerce a docência de forma exclusiva, mas o faz com respeito pelos alunos
e pelas instituições, buscando se preparar tanto em relação ao conhecimento específico quanto
ao processo de comunicação.
Por fim, sugiro estudar a identidade de professores universitários principiantes, ou
seja, os que estão nos primeiros cinco anos de sua atividade como docente e se encontram
mais próximos em termos de literacia digital do patamar dos seus alunos.
Como última consideração: esta tese de doutoramento não tem a pretensão de esgotar
o assunto, porém servir de estímulo e indicar caminhos para futuros trabalho que possam
ampliar o conhecimento e agreguem maior poder explicativo sobre determinado fenômeno.
Os procedimentos metodológicos da Teoria Fundamentada em Dados são abertos o
suficiente para gerar novas teorias substantivas com os mesmos dados que podem ser
debatidos em grupos de estudos com interesses similares.
Para encerrar, ressalto um aspecto que perpassou todas as entrevistas e dados
coletados. Estes, porém, não foram aqui contemplados: é o senso de missão e inquietude do
professor frente ao novo, não com receio, mas sim, com uma postura de inconformismo, uma
atitude de não acomodação para continuar, em todos os sentidos, a “ser professor”.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSORES
Trajetória do respondente
Contexto familiar: onde você nasceu? Qual sua idade? Onde viveu e onde vive hoje? Qual a composição e a
origem da sua família?
Educação formal: o que e onde estudou no Ensino Básico, no Fundamental, no Médio, no Superior, pósgraduação lato sensu e stricto sensu?
Docência: como e quando iniciou a carreira como decente no Ensino Superior? Por quê?
Socialização: participa de grupos profissionais, religiosos, esportivos, filantrópicos, familiares? O que gosta de
fazer quando não está trabalhando?

Consumo de materialidades e de informação
Consumo cultural: o que é consumo cultural para você? Quais são os critérios pelos quais toma decisões para
exercer o consumo atual e no futuro?
Consumo de informação: que tipo de decisão é tomada considerando-se apenas o seu aprendizado pessoal?
Como? Usa dispositivos digitais? Do que gosta? Do que não gosta? Por quê?
Influências no consumo: em que áreas da sua vida as decisões de consumo seguem as suas próprias regras e em
quais prevalecem as da família, amigos, colegas? Por quê?

Identidade pessoal
Como você se vê? Qual é a sua “filosofia de vida”? Quem você admira? Por quê? Tem algum personagem, por
exemplo, de filme ou de livro que admira? Por quê? Quais são os seus sonhos? E seus medos? Poderia citar um
provérbio favorito ou uma frase “de sabedoria” que aprecia?

Identidade profissional
Quais foram as suas melhores experiências como professor? E as piores? Por quê? Há um profissional que
admira? Quem e por qual razão? E há outro como o qual não se identifica? Por quê? Como acredita ser visto
pelos pares, superiores e por alunos?

Comunicação
Quais são as suas expectativas para o futuro no campo da Educação no Brasil considerando as mediações
tecnológicas no processo ensino-aprendizagem? Como se vê nesse futuro?
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES
Trajetória do respondente
Educação formal: o que e onde estudou no Ensino Básico, no Fundamental, no Médio, no Superior, pósgraduação lato sensu e stricto sensu?
Docência: como e quando iniciou a carreira como decente no Ensino Superior? Por quê?
Gestão de instituição de ensino: como, onde e quando iniciou a carreira como gestor no Ensino Superior? Que
cargos ocupou? Qual cargo ocupa atualmente?
Outra carreira: exerce ou exerceu outra atividade remunerada? Como essa atividade se relaciona com a carreira
em instituição de ensino?

Identidade dos docentes em relação ao uso da internet
Qual era o critério para contratar professores 20 anos atrás? Como você via os professores antes do surgimento
da internet?
Qual é o critério para contratar professores hoje? Como você vê os professores do Ensino Superior em face do
uso da internet no Ensino Superior?
Qual a diferença da formação identitária dos professores do Ensino Superior na instituição pública e na
instituição privada considerando o impacto da cultura digital?

Contexto
Qual a sua opinião sobre a estrutura e os processos educação superior pública e da privada na década 2010?
Qual a sua projeção para década 2020 no Brasil?
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO APLICADO ON-LINE : PROFESSORES
Olá Professoras e Professores!
Sou a doutoranda Dayse Maciel do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-SP). A minha tese, em fase final de elaboração, busca
conhecer as identidades dos professores universitários no contexto da sociedade contemporânea, mais
especificamente, quanto ao uso das novas Tecnologias de Comunicação e Informação. A minha orientadora é a
Profa. Dra. Marcia Perencin Tondato, atual vice-coordenadora do PPGCOM-ESPM. Gostaria de conhecer
aspectos do seu perfil, do uso de dispositivos de comunicação e a sua opinião sobre os recursos disponíveis em
plataformas digitais para as suas atividades no cotidiano profissional e pessoal. A pesquisa demora menos de
15 minutos e será muito importante para a elaboração das minhas análises e conclusões.
Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo: dmaraujo04@gmail.com
Agradeço desde já a sua colaboração! Dayse
***
P1: Cidade / Estado em que reside:
P2: Sexo: Feminino ( ) Sexo: Masculino ( )
P3: Grau de Instrução
Superior completo
Pós-graduação lato sensu
Pós-graduação stricto sensu: Mestrado incompleto
Pós-graduação stricto sensu: Mestrado completo
Pós-graduação stricto sensu: Doutorado incompleto
Pós-graduação stricto sensu: Doutorado completo
Nome do(s) Curso(s) da Graduação
Nome do(s) Curso(s) da Pós-Graduação lato sensu (Especialização)
Nome do Curso do Mestrado stricto sensu
Nome do Curso do Doutorado stricto sensu
P4:Há quanto tempo você concluiu o primeiro curso de Graduação (Ensino Superior)?
Até 5 anos
De 6 a 14 anos
De 15 a 24 anos
De 25 a 34 anos
Há mais de 35 anos
P5:Qual das opções você melhor se encaixa atualmente (pode ser mais de uma opção):
Docente do ensino presencial
Docente do ensino a distância
Pesquisador
Docente e Pesquisador
Gestor/Coordenador do Ensino Superior
Docente e Consultor
Docente e outra atividade remunerada
Aposentado
P6:Assinale a alternativa que melhor descreve a sua principal atividade nos últimos 12 meses:
É funcionário em regime CLT de empresa privada
É funcionário em regime PJ de empresa privada
É funcionário de empresa pública concursado
É funcionário de empresa pública contratado
É empresário em paralelo à docência
É consultor em paralelo à docência
P7:Cite disciplinas que lecionou nos últimos 2 anos em curso presencial de graduação
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P8:Cite disciplinas que lecionou nos últimos 2 anos em curso presencial de pós-graduação (ou deixe em
branco)
P9:Cite disciplinas que lecionou nos últimos 2 anos em curso de graduação a distância (ou deixe em branco)
P10:Cite disciplinas que lecionou nos últimos 2 anos em curso de pós-graduação a distância (ou deixe em
branco)
P11:Com que frequência acessa na internet?
Diariamente
2 a 6 vezes por semana
1 vez por semana
Eventualmente
P12:De qual desses equipamentos você costuma acessar a internet com mais frequência?
Computador de mesa
Notebook, netbook
Tablet
Smartphone
Smart TV
Aparelho tocador de MP3 (Ipod )
P13:Em qual local você costuma acessar a internet com mais frequência? Pode assinalar mais de uma
opção
Em casa
No local de ensino
Na casa de outra pessoa (amigo, parente, vizinho etc.)
Local de acesso pago (lan-house, cafeteria, hotel, hotspot etc.)
Local de acesso gratuito - sem pagar (shopping, centro comunitário,
Correios etc.)
No trabalho
Outro local
COMUNICAÇÃO DIGITAL
Para cada uma das atividades abaixo, responda qual é a frequência que você costuma realizá-las quando está
conectado à internet. Pense em um período típico dos cursos, ou seja, não considere o período de férias.
P14:Acessa e-mail(s)
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P15:Acessa ao menos uma de sua(s) conta(s) em redes sociais (Ex: Facebook, Twitter, Linked in etc.)
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P16:Conversa por mensagens instantâneas (SMS, WhatsApp, Skype, Telegram, etc.)
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
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P17:Participa de fóruns de discussão sobre o Ensino Superior
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P18:Acompanha vídeos de youtubers
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P19:Cria/ atualiza blogs e páginas da Internet
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
BUSCA DE INFORMAÇÃO E SERVIÇOS ON-LINE
P20:Faz pesquisas na web sobre informações em geral: clima, trânsito, ocorrências policiais, etc.
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P21: Utiliza serviços de localização (mapas, navegação, pesquisa de local etc.)
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P22:Acompanha blogs (esportes, política, negócios e empresas, educação superior, etc.)
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P23:Acessa sites de notícias (Valor Econômico, Estadão, Folha SP, Globo-G1, Reuters, UOL, Terra, Veja,
Época, Carta Capital, New York Times, The Guardian, El País, BBC, etc.)
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P24:Utiliza serviços on-line (internet banking, e-gov etc.)
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
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Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
ATIVIDADES DE LAZER
P25:Assiste filmes, séries, programas de televisão, ouve música (YouTube, Vimeo, Netflix etc.)
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P26:Baixa conteúdo da Internet (download de música, filmes, vídeo, texto e jogos etc.)
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P27:Acessa site de revistas de esportes, carros, moda e decoração, cuidados com a saúde, gastronomia,
cinema, games, etc
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P28:Baixa e instala softwares/ aplicativos de entretenimento no computador /celular
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P29:Lê e-books em dispositivos digitais
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P30:Cria/ posta conteúdo digital (ex: música, imagens, vídeo, fotos, fimes etc.)
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P31:Joga games/jogos eletrônicos
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
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P32:Pesquisa viagens em sites: Tripadvisor, Decolar, Trivago, Airbnb, etc
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
ATIVIDADES DE TREINAMENTO E EDUCAÇÃO
P33:Acessa site na web para se atualizar em sua área
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P34:Nos últimos 5 anos fez ou faz curso presencial de especialização em sua área
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P35:Nos últimos 5 anos fez ou faz curso on-line de especialização em sua área
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P36:Pesquisa informações on-line sobre cursos, congressos, encontros acadêmicos
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
COMÉRCIO ELETRÔNICO
P37:Pesquisa de preços de produtos e serviços
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P38:Compra on-line de produtos e serviços (ingressos de cinema, teatro ou shows, passagens aéreas,
roupas, sapatos, eletrodomésticos/eletrônicos etc.)
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
RECURSOS / APLICATIVOS no SMARTPHONE

283

P39:Acessa e-mail: Outlook / Gmail / Yahoo ...
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P40:Acessa Waze / Googlemaps
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P41:Contrata táxi: Uber / 99 / Easy
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P42:Lê notícias
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P43:Acessa LinkedIn
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P44:Acessa a conta bancária
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P45:Acessa o Twitter
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P46:Acessa o Spotify
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
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P47:Acessa o Facebook
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P48:Instagram
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P49:Games
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P50:Atualiza a sua agenda
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P51:Pinterest
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P52:Skype
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P53:Mapas
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P54:Buscadores: Google, Bing
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz

285

P55:Viagens compartilhadas: Blablacar, grupo no Facebook, etc.
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
P56:MS Word / Excel / Powerpoint
Mais de uma vez ao dia
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana
Pelo menos uma vez por mês ou menos
Não faz
ATIVIDADES DA DOCÊNCIA: PREPARAÇÃO DE AULAS E AVALIAÇÕES
Sobre o uso de Tecnologias de Comunicação e Informação on-line/digitais (textos, vídeos, áudios, softwares) no
campo da Educação. Para ministrar aulas assinale a alternativa que refletir melhor a sua realidade:
P57:A escola disponibiliza plataforma e fontes de consulta para preparar aulas
Eu uso
Eu não uso
Eu não uso, mas conheço professor que usa
P58:Uso a internet para me aprofundar sobre o conteúdo da disciplina
Eu uso
Eu não uso
Eu não uso, mas conheço professor que usa
P59:Compartilho meu material de aulas com outros docentes
Eu uso
Eu não uso
Eu não uso, mas conheço professor que usa
P60:Uso a internet para enviar arquivos antes das aulas
Eu uso
Eu não uso
Eu não uso, mas conheço professor que usa
P61:Uso a internet na escola para atividades durante aula
Eu uso
Eu não uso
Eu não uso, mas conheço professor que usa
P62:Recebo conteúdo de editoras pela internet
Eu uso
Eu não uso
Eu não uso, mas conheço professor que usa
P63:Sobre o uso da Internet para preparar e aplicar avaliações:
A escola dispõe de um banco de questões de prova on-line
Eu uso
Eu não uso
Eu não uso, mas conheço professor que usa
P64:Compartilho questões de prova com outros docentes
Eu uso
Eu não uso
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Eu não uso, mas conheço professor que usa
P65:Uso a internet para preparar provas
Eu uso
Eu não uso
Eu não uso, mas conheço professor que usa
P66:Já usei a internet para aplicar avaliações em software adotado pela escola (Blackboard /Moodle,
outros)
Eu uso
Eu não uso
Eu não uso, mas conheço professor que usa
P67:Já indiquei fontes da internet para os alunos consultarem para elaborar trabalhos escolares
Eu uso
Eu não uso
Eu não uso, mas conheço professor que usa
P68:Uso a internet para solicitar e receber trabalhos dos alunos
Eu uso
Eu não uso
Eu não uso, mas conheço professor que usa
P69-83:Responda às frases abaixo utilizando uma escala de 0 a 10, onde 0 (zero) se “não se aplica”, 1
significa que você discorda totalmente e 10 significa que você concorda totalmente
É mais fácil preparar aula consultando a Internet
Aprende-se mais com uma aula presencial do que com uma aula on-line
Fico mais motivado a preparar aula com o uso de Internet
Um bom professor é aquele que sabe utilizar a Internet e os recursos tecnológicos para ajudar no aprendizado
dos alunos
A internet possibilita o trabalho no meu ritmo, local e horário mais adequado às minhas necessidades
Em muitos casos a Internet atrapalha o meu trabalho como docente, pois as redes sociais e os games distraem os
alunos
O uso de internet melhora o relacionamento entre alunos e professores
O uso de internet e outras tecnologias de comunicação melhoram o relacionamento e a troca de conhecimento
entre os alunos
No futuro com a internet, o professor passará a ser mais um orientador de estudos
Utilizando a internet ampliei meus conhecimentos de outros idiomas
Na internet tem muita informação, o que dificulta a seleção do melhor conteúdo
A internet ajuda no preparo de provas e testes
A internet ajuda na aplicação de provas e testes
Não saber inglês pode impedir o melhor uso da internet
O ensino a distância é tão eficaz quanto o presencial
P84-91:Responda às frases abaixo utilizando uma escala de 1 a 10, onde 1 significa que você discorda
totalmente e 10 significa que você concorda totalmente
O uso da Internet contribui para aproximar as pessoas
Costumo trocar informações pessoais com desconhecidos
A internet mudou a forma como eu realizo atividades de lazer
A internet mudou o meu hábito de buscar informação
As compras on-line facilitam a minha vida
As horas que eu gasto na internet afetam meu sono
A internet facilita a prática de bullying (piadas, apelidos, ofensas, intimidação, discriminação etc.)
Preocupo-me com relação à privacidade e à segurança dos meus dados na internet
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APÊNDICE D: ENTREVISTAS TRANSCRITAS (TRECHOS)

Apêndice D1: Profa. Publicidade
Data da entrevista: 06/11/2015
TRAJETÓRIA: Família, Educação formal, Docência
Família
Sou publicitária, natural de Belo Horizonte, tenho 34 anos, tenho pais de Belo Horizonte também, a minha
família tá toda lá, tenho minha irmã, somos uma família de ateus, você havia dito a respeito da religiosidade,
estudei a vida toda em escola católica porque a mãe é psicóloga com foco infantil e ela queria que eu estudasse
em escola montessoriana e a única escola montessoriana de Belo Horizonte, quando eu entrei “pro” colégio, era
essa católica. // A Congregação da escola, Filhas de Jesus, é uma escola espanhola. Tinha uma creche em um
lugar bem afastado de Belo Horizonte, eu ia lá toda quinta-feira desde os meus 9 anos para ficar com as crianças
embora, crianças não era o que mais me aproximava, mas eu gostava do fato de estar ali fazendo alguma coisa
para ajuda. // Eu decidi seguir a carreira docente quando eu tinha 14 anos, meu professor de literatura me
ensinava muito a escrever, ele falava que eu devia ser publicitária, etc., ele me deu livros de Publicidade e acabei
prestando para Publicidade. //Sou casada com um evangélico que no começo do namoro foi uma questão pra ele
o fato de eu ser ateia, mas aí ele percebeu desde muito nova eu fazia muitos trabalhos voluntários no colégio. Eu
aprendi a gostar disso no colégio. //A família da minha mãe é católica, a minha mãe é que saiu da curva
absolutamente tudo, ela é sincrética, porque eu vejo ela fazendo várias coisas, de várias religiões, ela é bem mais
aberta que meu pai é bem certo daquilo que ele acredita, e eu casei com um evangélico. //[Livro Anarquistas
Graças a Deus] É lindo esse livro. Eu acho que isso fez muita diferença na minha construção de personalidade o
fato de sempre me preocupar com o olhar do outro. Meus pais são absurdamente preocupados com isso que a
gente tem que pensar sobre o cuidado com o outro, a minha mãe tem um cuidado imenso com as pessoas e acho
isso muito bacana, eu fui crescendo nesse universo. Essa questão da solidariedade sempre foi muito marcante
para mim.

Educação formal
Eu tinha pensado também em fazer Arquitetura, mas eu não ia passar da primeira aula de cálculo, aí eu desisti.
Fiz Publicidade não me arrependo nem um pouco, mas eu me encantei com o ciclo básico que era “teorias da
Comunicação”, sociologia, fiquei apaixonada com sociologia, comecei a ler muito à respeito e aí nesse período
eu decidi que queria seguir a carreira acadêmica. // E aí eu fiz Direito também, eu parei o Direito para ir fazer o
mestrado na Sorbone e na faculdade de Direto a gente tinha disciplinas eletivas de mediações de conflitos.
[Chegou a terminar] .. , falta pouco. Eu acho uma delícia, eu jamais seria advogada, mas o curso é muito legal.
Quer dizer, eu acho que eu seria advogada de direito do consumidor, aí sim eu acho que eu atuaria com muito
prazer.//....lá em Minas, onde eu dei aula. E aí eu conheci o meu professor, que hoje é o meu orientador de
doutorado, que é o Sírio Possenti, e o Sírio trabalha com o discurso do humor. //Linguagem publicitária, redação,
legislação, teoria do cinema, produção de vídeo, gestão de marcas na web, panorama da comunicação...//. Eu
resolvi fazer o doutorado no tema que eu estudo, acho que até já comentei com você, porque uma vez eu fui
conversar com a minha coordenadora lá na PUC a respeito de um problema com os meus alunos, porque eu não
queria dar prova e eles queriam prova. Aí eu falei com ela “eu não sei o que que eu faço” e ela deu um sorriso
prá mim e disse: “eu não posso fazer nada”. Eu fiquei com muita raiva desse sorriso dela porque eu sabia que
não era isso que ela queria me dizer. Aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre o que a gente não diz e
gostaria de ter dito. E aí eu acabei fazendo umas disciplinas na UNICAMP, com um professor que trabalha com
discurso...

Docência
Panorâmica da comunicação digital. Hoje, eu dou planejamento de marketing em mídias digitais, lá no SENAC.
Ah, também dou mediação de conflitos e negociação, gestão de mudança. Dei até o semestre passado. A de
planejamento é na pós.// E dei também Teorias da Cultura na pós, Cultura e Desenvolvimento, Planejamento...
Planejamento e Execução de Projetos Culturais também na pós. Mas a minha paixão é Teorias da Cultura, que eu
não dou mais // Eu dei aula em um curso técnico do Estado, no curso de Publicidade e no curso de RTV, em
RTV eu dava “Legislação” e “Comunicação” e na Publicidade eu dava Redação, “Teorias do Cinema”, teoria e
prática, produção de filmes e “Mídia” que eu detesto, eu dei 6 anos de “Mídia”, mas eu detesto por causa de
contas, era uma vergonha, eu passava vergonha na frente dos alunos, era um horror, mas a parte de estratégia eu
achava uma delícia, eu sempre falava prá eles: “olha gente, não se preocupa com a conta não porque a gente tá
aqui e tem que cumprir essa parte, se o resultado der errado, não é o que me importa, eu quero que você saiba
desenvolver o argumento do porquê você escolheu isso, esse veículo, essa estratégia para fazer essa
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comunicação.// Eu dou Planejamento no SENAC, na pós. Eu me levo pras organizações sociais, que é o maior
desafio. Você não tem verba e você tem que se posicionar. Como é que você vai fazer isso

Atividade remunerada paralela
Porque as coisas não têm que ter um propósito, sabe? A gente está lá pra poder aprender e isso é lindo. E aí eu
achei que eu ia fazer um doutorado que não serviria pra nada, a não ser pra minha diversão. Aí eu percebi que eu
não, que eu posso trazer o discurso do humor pro ambiente corporativo. E a minha proposta a partir de agora é
fazer com que as pessoas sejam mais leves na forma de comunicar dentro do ambiente corporativo. Então, eu
vou conseguir fazer uma coisa extremamente prazerosa, servir de alguma coisa pras outras pessoas. Eu quero
que um chefe compreenda que ele não pode dizer pros subordinados: “Faz esse negócio aí! ” Entendeu? Ee vai
conseguir com que a pessoa faça, mesmo coisas. //Se ele for mais gentil. Então, articular essa comunicação e a
forma de se reportar ao outro usando o discurso do humor. Então, a minha proposta, à médio prazo, é estou
entrando no doutorado agora pra estudar Teoria do Discurso do Humor e eu quero poder levar isso pras
organizações, pra que as pessoas saibam que elas podem conseguir tudo o que elas querem com muita gentileza.
Isso não faz mal a ninguém.

COMUNICAÇÃO
Eu trabalhava em agência, 2 anos como redatora e aí eu percebi que eu não nasci para isso, porque eu não
consigo concordar com, eu não gosto da palavra “manipular” porque ela é cheia de significados mas, com a
capacidade que o publicitário tem com uma série de ferramentas de fazer com que as pessoas consumam sem
precisar

CONSUMO
Assim como o livro da Zélia Gattai (Anarquistas graças à Deus) foi muito marcante prá mim, “Vigiar e Punir”
também foi muito marcante porque fala desse absurdo que é a disciplina, eu acho um absurdo a disciplina em
sala de aula, não é lugar de ter disciplina é lugar de ter indisciplina, as pessoas estão ali prá discutir, é isso que é
o. aprendizado, não é responder o que eu quero, não é responder aquela redação prá ser professor, que é a pessoa
do RH que vai ler e vai dizer “Ah! Essa pessoa é boa prá dar aula aqui”

PROFESSORES
Assim, eu finalmente eu encontrei aquela palavra que eu não conhecia e que eu precisava, porque é isso que eu
acredito, que é alteridade, se colocar no lugar do outro. Não a alteridade como diz a psicologia, mas a alteridade
pela linguística. Assim, o cuidado com o outro pelas palavras, pelo dito e pelo não dito também. // [primeira
escola que lecionou] Na Newton, faculdade que eu estudei, era particular. Mas, depois destes 5 anos que eu
fiquei tentando concurso eu prestei um concurso na Newton e passei. As redações para selecionar professor são
sempre as mesmas, sempre fala como a gente enxerga a educação, acho que isso não quer dizer nada, todo
mundo que tá ali prá fazer uma prova, ser professor, vai escrever mais ou menos a mesma coisa. // [E como você
acha que os alunos te veem e os seus pares? ] A maioria dos meus alunos que têm liberdade pra chegar a mim e
dizer isso e eu acho ótimo quando eu fico sabendo disso é que eu... Eles me dizem que eu tenho um
conhecimento muito amplo sobre um monte de coisa e eu acho isso muito legal, porque o coordenador do meu
curso, quando formei, o coordenador do curso de publicidade na época falou comigo que eu ia me dar muito mal
na minha carreira porque eu não tinha foco. E eu fiquei pensando aqui.... Mas tem que ter? Eu não quero ter
foco! Sabe? E quando os meus alunos vêm me dizer que... “Nossa, mas você sabe muita coisa de um monte de
coisa”, eu não sei nenhuma coisa com muita certeza. Mas eu sei um monte de pequenas coisas. // Então, em
relação aos pares, eu acho que tem mais ou menos o mesmo olhar, de muita curiosidade e de que eu percebo que
eu ‘tô cada vez mais conseguindo chegar na forma que eu gostaria de ser vista, que é a forma que eu também
sou, que eu acho que acaba se casando. Que eu sou uma pessoa que tem habilidade e facilidade de lidar com a
questão do outro. Sabe? Sei pensar no olhar do outro, na forma do outro, no que o outro pensa. É essa articulação
mesmo. Eu gosto muito da palavra articulação. Eu acho que ela me define bem, assim, como mais do que
subversiva, articulação é uma palavra que me atrai bastante. // Olha, eu gosto muito de pessoas bem-humoradas.
Adoro senso de humor. E tem sim. Algumas pessoas são pessoas que me inspiram. Em cada uma em suas áreas.
A frase que eu mais curto é uma do Mario Quintana, que era uma pessoa extremamente bem-humorada, que é:
“Aqueles que aqui estão atravessando o meu caminho/Eles passarão/ Eu passarinho”. Acho essa frase...Ela
resume tudo. E eu acho, assim, pessoas que me inspiram, né? Meu pai é uma pessoa que me inspira muito pela
capacidade de articulação. A minha mãe, pelo senso de humor. O meu professor, pelo senso de humor.//.

ALUNOS
Eles colocaram um perfil do cachorro no Tinder, e o cachorro curtia as pessoas. E falava: “Me leva pra casa”.
Isso é criativo. Você não tem dinheiro, e você tem que está na mídia. Como é que você faz? Então, como eu
sairia com esse grande desafio: se o cliente não tem verba, como você vai se posicionar?

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Eu acho duas coisas sobre isso. Me atrai o desafio. Me botar numa sala de varejo e falar: “Gente, para com isso.
Vamos fazer outra coisa, vamos pensar de outro jeito”, não significa que essas pessoas vão parar com isso, mas
eu vou fazer elas pensarem de um outro jeito. A minha proposta desafiadora, subversiva é essa. É falar pros
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alunos de publicidade, publicidade não precisa ser assim. Falar pros alunos de varejo: varejo não precisa ser
assim. Pode ser. Quer continuar? Pode ser.// Dá pra você ser um executivo e tratar todo mundo muito
legalmente, assim, muito bacana. Do mesmo que dá pra ser publicitário e trabalhar em organizações sociais, em
grandes empresas, fazendo trabalhos sociais. Ou também não com isso, mas articulando a comunicação de uma
maneira honesta, né? Assim, não maquiando os resultados, os [...], porque isso é muito comum de se acontecer
***

Apêndice D2: Profa. Criatividade
Data da entrevista: 21/11/2015
TRAJETÓRIA: Família, Educação formal, Docência
Família
Meu pai era muito interessado em cultura. Ele lia muito, gostava de arte, mas ele era um autodidata, porque na
Síria, só tinha a ocupação da Europa em cima da Síria, da França. Eles viviam sempre em situação... Não de
guerra, na época, mas de conflito. Depois Israel se estabeleceu lá, fica todo aquele clima [belicoso]. Então, eu
acredito que meu pai lá não era interessado por cultura, mas era uma alma sensível. // Não quero ficar só com o
mental e esquecer que eu tenho um corpo, que eu tenho uma alma, a espiritualidade. Eu sou católica, vou à
missa, resgatei a minha relação com a igreja. Que eu passeei pelo budismo... Por exemplo, minha mãe me
batizou escondido, meu pai não permitia que a gente fosse à igreja durante um bom tempo. Depois o meu pai
ficou ateu. Ele abandonou o islã. Então, foi uma confusão a questão da espiritualidade na minha vida, né? E hoje,
agora, esse ano, eu resgatei a minha relação com a igreja católica. Acho que porque também eu acho o Papa
Francisco um barato. Ele é um grande líder do século XXI. Ele é um homem do nosso tempo, ele é o papa do
nosso tempo. E eu acho Jesus, também, um grande cara, então... tô com 61 anos, eu tô vivendo o meu melhor
momento. É melhor ter essa idade, do que ser jovem e bonita, com aquelas aflições que eu tinha, entendeu?

Educação formal
Sou formada em Administração de Empresas e desde 2000, eu divido o meu trabalho profissional entre... A
docência em programas de MBA e Pós-Graduação e a consultoria, que é a minha empresa, que trabalha com
desenvolvimento profissional pra grandes clientes // E depois fiz também um outro programa de
desenvolvimento de facilitadores que também era só pra professor. // Eu fiz uma Pós de Tecnologia da Educação
pra [onde??] Na FAAP. Era só para professor. E depois fiz também um outro programa de desenvolvimento de
facilitadores que também era só prá professor.

Docência
E aí comecei a fazer palestras com temas em relação à criatividade, a comportamento humano. E comecei a
estudar neurociência também. Porque lá eu fiquei pensando... Se o pensar criativo é diferente do pensar raciona.
// aí um diretor que... Da faculdade, na época de economia, que tinha dado aula pra ela de criatividade em
publicidade, falou: “Fala pra sua mãe me ligar pra ela vir aqui pra me contar como que foi lá. Me interessa
saber.”, porque ele já tinha ido bem antes. Aí eu fui. Aí ele me convidou pra dar aula, se eu tinha pensado em dar
aula. Eu falei: “Não”. ‘Tá precisando de professor de criatividade. Aí eu falei tudo bem. Passaram dois meses, o
coordenador da faculdade de Comunicação, que era o Luis Felipe Pondé, me telefonou e eu fui lá e ganhei duas
turmas. Uma de ‘Rádio e TV’ e uma de ‘Publicidade’, pra falar de criatividade. E a minha consultoria tinha um
trabalho...// Ah, é ótimo, a gente troca, porque não tem generosidade no meio acadêmico, né? O meio acadêmico
não é generoso. Tanto que você fala que você vai defender uma tese porque alguém vai atacar, né? Eu sempre
acho... Eu sempre fiquei pensando que você defende uma tese porque as pessoas vão atacar, a princípio, a sua
tese. [...]Eu acho que você vai lá dialogar sobre a sua tese. Ela vai ficar melhor quanto mais aquela banca
contribuir para que a sua tese fique melhor. Não te derrubar. Nem pra te destruir.

Atividade remunerada paralela
[trabalho da entrevistada na Editora Abril] E aí na redação, na época, a maioria dos jornalistas eram muito bons,
porque eles eram oriundos da repressão política que teve no Brasil e a Abril levou pra lá vários jornalistas.
Então, além do meu pai me estimular, eu também, logo no começo da carreira, eu não quis entrar na área de
administração, e acabei, por acaso, entrando na Editora Abril, e eu trabalhei com Aloysio Biondi, Alberto Dines,
Ângela Ziroldo, Rodolfo Konder, Marina Colassanti. Então, eu trabalhava com pessoas que tinham conversas
interessantes...//[Falando da escritora Marina Colassanti] Ela foi redatora da Nova. Então, eu conversava sobre
coisas muito interessantes também.// E na Nívea, eu fiz um projeto junto com a gerente de produto, onde a gente
capacitou uma equipe de consultoras pra atuar no ponto de vendas, desenvolvendo uma marca, que era Nívea
Visage. E aí eu me encantei por esse papel de ser treinadora, facilitadora. Eu não sabia bem como chamar, mas
desenvolver pessoas. Aí em 2000, eu fui pro Estados Unidos fazer um curso de criatividade, porque eu descobri
que lá tinha uma fundação, a Creative Education Foundation, que faz programas curtos de desenvolvimento
criativo, que se chama Creation Problem Solving Institute. E eu fui participar. E aí conheci bastante brasileiros lá
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COMUNICAÇÃO
[meu pai...]De modelo de mundo, que eles viviam lá, enfim. E ele me passou esse interesse pela cultura, pelo
cinema, pela literatura, pela política. Eu era interessada em política e ele me ensinou, me trazia leituras e lia
comigo. Eu ia ao cinema com ele quando eu já pude frequentar filmes pra adolescente. Então, por exemplo, com
15, 16 anos, eu fui assistir com ele ‘Corações e Mentes’, sobre a Guerra do Vietnã. ‘Hearts and Minds’. E nessa
mesma época se falava muito sobre colonialismo e Argélia era ocupada pela França e, na verdade, os argelinos
eram tratados como cidadãos de quinta categoria. E tinha um mártir na época chamado Patrice Lomumba, e eu
sabia tudo sobre ele, tanto que eu não esqueci o nome dele. // Eles gostavam do meu jeito. Eu que não achava
que eu tava bem. Porque eu olhava pros outros professores, o jeito de eu dar aula era intuitivo. Tem um amigo
meu que fala que a minha aula é doxa, que é uma aula opinativa, que é uma aula que eu experimento muitas
coisas, que eu me coloco muito na aula. // Tudo aquilo que eu aprendi atuando no varejo, também ajuda a moldar
o meu conhecimento agora, o meu discurso, também, amplia, não é? Eu acho bom que eu fui do mercado
também, que eu tenha experiência. Eu trabalhei bastante, trabalhei bem, tive clientes bastante confiantes, que
confiavam no meu trabalho, que abriram perspectivas pra mim

CONSUMO
Aí eu faço parte de uma ONG que acolhe refugiados, que é o Instituto ADUS, que é um trabalho bonito, lindo,
que eu também tô resgatando a minha história genética, né? A do meu pai. //[ID, de etnia síria, feminina,
madura] eu quero muito ajudar... Sei lá, os refugiados, porque vai vir uma onda xenófoba, horrorosa, porque o
Estado Islâmico não vai parar de atacar as grandes capitais, os grandes lugares...//Gostaria de também de
participar de um grupo de dança., porque eu gosto muito de dançar, e eu trabalho muito com o mental, aí eu
preciso trabalhar com outras inteligências. Eu gosto da teoria do Gardner. A gente tem uma inteligência
sinestésica corporal. Fui bailarina... então, eu preciso dançar, preciso trabalhar com as mãos, // eu leio livros. Eu
não gosto de ler digital. Não tenho nem interesse em ler digital. Eu gosto papel, eu escrevo nos livros, eu ponho
marcador colorido... O livro, pra mim, é uma coisa viva. Ele tem que estar vivo. Eu gosto da minha estante com
os meus livros. // E o que me interessa como viés pra abraçar o conhecimento é esse entendimento das ciências
cognitivas e da neurociência. // Felicidade Desesperadamente, do André Comte-Sponville, que é um filósofo
francês contemporâneo. É belíssimo, é belíssimo. Ele fala assim [...] Acredito muito nisso. Ele fala que
felicidade só é possível dentro do máximo de verdade, do máximo de realidade. E é o que eu sempre acreditei.
Eu sempre tive preconceito em relação a palavra felicidade, porque ela foi banalizada. Felicidade só é possível se
você for alienada, como se as tristezas do mundo impedissem que alguém fosse feliz. Na verdade, felicidade é
um estado de espírito de você com você, não é ter nada // Eu acho que a melancolia... Quem não tem melancolia
ou tem medo da melancolia é uma mente mediana. Porque a melancolia faz parte da consciência das coisas,
também. Então, nesse sentido, a filosofia... Eu gosto muito porque ela ajuda nessas reflexões. E essas reflexões
também são das ciências cognitivas, das ciências comportamentais por um outro viés. Então, misturar tudo isso,
me interessa bastante. E os alunos gostam, porque é uma forma de entenderem o próprio comportamento e
lidarem com os próprios dilemas // Consumo cultural é tudo que te acrescenta. Um conhecimento novo a cada
experiência nova. Então, por exemplo, o cinema, pra mim, é a grande arte. Eu fui assistir A Pele de Vênus, do
Polanski, que é um diálogo que não sai de um palco de teatro. Bárbaro. Lindo. Quer dizer, como é que alguém
segura o filme de 2h com duas pessoas em cima do tablado? Cinema é um máximo. Um diretor lá do Mali faz
um filme que você se identifica e ele é de outra cultura. Como é que sabe como eu me sinto quando passo por
aquela experiência que ele quer me mostrar? Eu acho cinema um máximo. // [...] do Vik Muniz . Então, por
exemplo, isso daqui, é aquela coisa do furador de papel. Ele só trabalha com restos de coisas, entendeu? // Não é
maravilhoso? Então, a arte tem esse poder de fazer isso com a gente.

PROFESSORES
E criatividade não é um conhecimento que você ensina. Na verdade, criatividade... Nem chama, o ‘professor de
criatividade’, é facilitador, porque ele facilita você perceber onde mora o seu bloqueio criativo, entendeu? Então,
a criatividade pra alguns, ela brota de maneira espontânea, mas pra outros, ela ‘tá travada por n motivos. Às
vezes pessoais, do ambiente, culturais. Então, na verdade, a gente estimula a percepção, a auto percepção, sobre
o que é o fazer criativo, ser criativo, viver criativo, né // [Que imagem você acha que você tinha naquela fase
executiva e agora na fase...Como que você acha que as pessoas te viam? Como você se via?] A docência foi
escolhida. A docência não é... O convite foi um acaso, mas logo que eu entrei em sala de aula, logo no começo,
eu percebi que... Nossa, que mundo interessante, quanta possibilidade de aprender, quanta coisa, né? Quanta
coisa nova tem....[ ...] eu adoro aprender. Então, a docência, pra mim, é atuar nas empresas que também é na área
de educação corporativa.//...[ser docente em 2000, 2001, e o ser docente em 2014, 2015?]A dinâmica em sala de
aula é completamente diferente das relações humanas que você tem dentro do ambiente de trabalho. O ambiente
de trabalho tem regras, tem disciplina, tem uma cultura que abraça isso tudo e você fica preocupado com a sua
identidade, com a sua imagem. Já em sala de aula, é o espaço que eles ‘tão experimentando. Eu dava aula pro
primeiro semestre, eles ‘tavam entrando na faculdade. Então, assim, eles quase me chamavam de tia. // Eu ‘tô
muito mais dona do meu repertório. E eles também me validaram. Eu sou validada por eles, eu sou bem avaliada,
tenho uma reputação muito boa [...]Essa época da vida é uma época que a gente aproveita tanto conhecimento,
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porque as coisas todas fazem sentido [...]Então, poucas coisas me assustam hoje, porque é como se eu tivesse...
Eu sei qual é o caminho que eu escolhi e eu tô fazendo o caminho que eu escolhi.// Conhecimento cultural.
Porque pra mim tudo tem a ver com tudo. Eu fico procurando conexões. O meu papel é ser mensageira. Eu não
sou acadêmica que fica sentada pesquisando. Eu sou acadêmica que olha tudo e sai levando as mensagens,
entendeu? Inclusive pra outros professores, porque eu sei que eles vão fazer outras conexões com o
conhecimento que eles têm e que eu não tenho. // Então, hoje eu desenvolvo programas pras empresas de...
Sempre com foco comportamental, né? Trabalho com alguns parceiros. Eu trabalho até com filósofo. Eu faço
questão. Eu trabalho com designer, com filósofo. Por exemplo, agora eu dou aula na Mauá, pra um curso de
Creative Design, que é um curso de coordenador amigo meu que é designer. E lá eu falo de neuromarketing. //
Conhecimento é uma coisa pra ser compartilhada, ele não é de ninguém. Ele é do mundo. Tanto que o Platão
falava das verdades essenciais, que são as verdades que todos sabem e que você, quando morre, a sua alma toma
consciência que ela sabe tudo sobre todas as coisas. Platão, no livro... Na Teoria das Reminiscências, ele falava
que quando você reencarna, você esquece todas as verdades porque viver nada mais é do que ir se lembrado de
tudo aquilo que você já sabe. Então, como alguém pode ter mais poder do que o outro porque sabe mais que o
outro? É muito... Empobrecido esse viés. Por isso que a filosofia é uma libertação. A filosofia, quando a gente lê,
você fica feliz com você, sabe? Então, eu tenho que ter o livro pra abraçar o livro quando eu tenho uma
constatação que você chama de epifânia, né? Que eu fiquei feliz, aprendi com você isso. Agora toda vez que eu
‘tô... Então, o conhecimento me emociona. // Um professor que eu admiro é o professor Dante Marcello Gallian
da UNIFESP, que eu ‘tô tentando fazer mestrado com ele e também com vocês lá e eu não consigo me organizar
pra fazer. Mas eu ainda vou fazer, né? Ainda vou decidir e me dedicar a isso. Porque eu acho, também, que tem
que ter dedicação. Não adianta sair correndo. E eu não vou fazer mestrado pra ter o título. Eu quero fazer
mestrado pra ter o conhecimento, não é o título. O título não me importa, me importa o conhecimento. Então, o
André diz assim, no livro... O conhecimento não nos ajuda... Se o conhecimento não nos ajuda a ser felizes, nem
infelizes, pra que serve o conhecimento? E eu sempre achei que o conhecimento é pra trazer felicidade

ALUNOS
Com essa escolha. Eu acho que a área de educação é uma área que tem muita perspectiva, porque a gente ‘tá
vivendo numa época de urgente necessidade de transformação de modelo mental. E tem muito trabalho pra fazer
nessa área. Eu acho que o jeito que nós pensamos não é um jeito que vai gerar valor daqui pra frente. // Então, a
velocidade do ritmo de vida como tá tirando a atenção das pessoas, e elas perderam a capacidade de observar. As
pessoas se tornaram, de alguma maneira, reativas, não é? Elas reagem a estímulos. // Eu não acredito que esse
modelo de aula funciona com eles. E eu ainda não vi nenhuma mudança, 360 graus, que agradem a eles. Então,
eu achei que esse modelo não serve mais pra esse modelo mental que ‘tá aqui sentado na sala, pra essa
mentalidade. O adulto, ele já é um pouco mais disciplinado // O teatro. O aluno, quando ele me conhece, por
exemplo, quando eu dou duas, três aulas pra ele, ele já fica pedindo mais dicas. Agora eu fiz o treinamento com a
Vivo, e o rapaz criou um blog durante o treinamento e colocou tudo o que eu falava, ele colocou no blog. Que foi
uma coisa bem interessante. Ele criou o blog...

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Então, a minha carreira como docente começou na FAAP com graduação e na FIA com pós-graduação.// Eu era
fixa. Registrada e tudo o mais. Meus filhos fizeram FAAP, tudo mais. Foi um lugar onde eu aprendi muito, tive
colegas docentes de disciplinas muito interessantes, que eu nem tinha conhecimento, como ‘Semiótica’, ‘Teoria
da Comunicação’, ‘Análise da Imagem’.
***

Apêndice D3: Prof. Direito
Data da entrevista: 22/02/2016
TRAJETÓRIA: Família, Educação formal, Docência
Família
Tenho 38 anos, nasci em São Paulo, de parte de pai são portugueses e tem até um pouco de sangue espanhol
também, de parte de mãe também, tem um bisavô português e também tem um bisavô italiano. // [trajetória
escolar] o pré primário eu fiz aqui no Liceu Pasteur aqui perto na Diogo de Faria // a questão de você trabalhar o
tempo, quando você é mais jovem, eu fiz muito jovem a analise comecei com 16 anos, então tinha aquela
questão da urgência, tudo era para ontem então, uma coisa que demorou um pouco conseguir ter a noção de
tempo, que olha, calma, as coisas vão acontecer no seu momento certo, vamos digerir aquilo tudo e não tomar
decisões muito espontâneas, muito automáticas, então acho que essa é uma coisa boba talvez, mas você
conseguir lidar mesmo com o tempo, acho que isso é uma coisa que me marcou um pouco assim.

Educação formal

292

comecei a fazer Humanas, daí o meu pai era meu sócio aqui, ele já tinha escritório de advocacia, um escritório
pequeno assim e aí eu acabei fazendo Direito, mas uma coisa talvez não muito consciente em razão do meu pai
ser advogado, eu acho que talvez o subconsciente pode ser aí já não sei, mas acabei optando meio por eliminação
mesmo, mas aí quando eu comecei a fazer direito no primeiro ano já comecei a trabalhar.// fiz a faculdade, logo
após a faculdade o fiz o curso de Direito Empresarial no Mackenzie, essa pós graduação. Lato sensu, é, lá no
Mackenzie. eu me formei, 2001 – 2002. mas ela acaba ficando muito superficial, sendo bem sincero, eu não
achei que tem um engajamento nas matérias então, até porque era muito difícil, direito empresarial é tudo então,
era muito assim, tinha uma matéria sobre sei lá, direito administrativo e depois tinha uma outra que não tinha
nada a ver, o direito internacional, depois vinha a nossa de locação lá, então eu acho que isso acaba não dando,
vamos dizer, uma liga mesmo, não é uma coisa, não é um todo, são palestras, então você tem uma palestra, outra
palestra então, // daí eu fiz uma outra pós da GV de Direito Econômico.

Docência
meu pai sempre fez muita palestra então, são palestras mais direcionadas aos lojistas, ou a uma rede de franquia
ou um grupo de lojista com problema em determinado shopping e essas palestras e aí eu já, às vezes eu
acompanhava ia ouvindo, às vezes ai acaba participando um pouquinho, fui falando, fui falando então, eu
comecei mais por aí então, eu lembro até que o primeiro, às vezes eu fiz um “painelzinho” na ABF lá, falei sobre
um tema dentro da apresentação do meu pai do Mário e aí a primeira que eu fiz sozinho foi da AMBEV, da rede
de franquias AMBEV, que tinha tido 500 pessoas lá e eu me preparei e tudo, mas ainda para o público leigo
diferente de uma pós graduação e tudo então, comecei por ai, então dando palestras assim para as empresas ou
grupo de lojistas, seguindo o caminho do meu pai, // O meu pai também, isso foi que me deu muito um
empurrãozinho aí na carreira, ele já dava aula no Mackenzie há muitos anos, na pós graduação de direito
empresarial e aí ele como estava há muitos anos lá, etc., meu pai também começou um pouco a selecionar mais
atividades com a idade e daí ele ficou mais de 10 anos dando aula lá e daí ele falou “você não quer ir lá? Ai já
me ajuda, tô cansado, que é a noite” daí eu comecei fui lá. // também surgiu oportunidade de dar aula no PUC do
Rio de Janeiro, uma pós graduação lá de direito imobiliário, ligado a Faculdade de Direito. // Num médio prazo
eu quero ver se eu faço até um curso de uma pós, no médio prazo eu tenho um pouco de sonhos, [...] E aí eu
preciso de mais tempo, não estou me sentindo preparado ainda e com disponibilidade, mas eu quero fazer ás um
mestrado talvez, mas para um longo prazo. É, e de repente fazer um bom mestrado e até uma coisa interessante
de filosofia, Filosofia do Direito.

Atividade remunerada paralela
[há uma área do direito que o escritório se dedica, ou ele atende...?] hoje é mais focado ainda em franquia, em
redes de franquias, mas ele sempre foi um escritório que tinha os principais clientes rede varejistas, rede de lojas,
lojistas, só que no começo lá o meu pai fazia mais a parte de cobrança extrajudicial e aí daí o meu pai mesmo
que começou, ele mesmo que se levou nessa questão de se especializar as relações entre lojistas e shopping
centers, em locação comercial, ele escreveu alguns livros e daí a gente acabou, quer dizer, intensificando os
trabalhos nessa área. // 20 anos de experiência, na área, no job, no negócio.

COMUNICAÇÃO
eu já escrevi muito assim, eu escrevi muito artigo já, eu escrevi um livro também. Essa minha tese do TCC, esse
TCC da GV, acabou virando um livro, sobre shopping center.

CONSUMO
Eu leio muito jornal, ouço muito rádio, Jovem Pan, lia revistas. Escuto o Jornal da Manhã (da rádio Jovem Pan),
quando eu acordo eu vindo para cá, eu acabo também andando muito de carro, porque eu faço muita reunião,
então hoje eu vou para Osasco uma reunião lá no shopping então, eu vou avisando os clientes então eu acabo
ouvindo muito no carro. //Olha, eu estou numa fase mais leitura, eu estou numa fase mais leitura, audiovisual eu
estou deixando mais para ver com meu filho, às vezes que eu vejo filme de desenho essas coisas, mas é
mais...Ah, eu fui ver do Snoopy, você viu do Snoopy e o Charlie Brown? // eu gosto do Reinaldo Azevedo. Tem
um blog enorme de 15 milhões de pessoas, ele escreve na Folha, na Veja também, então ele tem um programa lá
das 6:00 as 7:00 horas então esse também eu escuto bastante. Eu também desde o ano passado que eu dei uma
intensificada em leitura de livros então, eu sei que isso não, é, isso não vai, vamos dizer, me ajudar diretamente
com as aulas, isso eu tenho que buscar outras fontes, mas de qualquer forma eu acho que vai abrindo então, eu
até estou lendo agora, eu não tinha lido ainda “Casa Grande e Senzala”. Ele escreve (Gilberto Freyre) gostoso
então, eu nunca tinha lido então eu estou lendo agora, eu li bastante livros do ano passado para cá. // ficção eu
gosto, de romance também. Olha, filme adulto não, eu, olha eu, mas eu vejo mais, agora hoje em dia eu estou
com esse Net Now lá a gente vê Net Now, então é mais blockbuster mesmo, mas agora eu não estou vendo muito
filme, sabe um filme que eu vi muito legal? Que é um filme levinho, mas também é muito atual eu achei e
também acaba tem essa questão humana que é aquele “o Estagiário” com o Robert De Niro. Então, acho que
aborda bem esse momento, essa dinâmica dessa geração e eu acho que também passa pela questão da... como é
que eu vou dizer? Ah, por essa questão mesmo, da própria idade dele, dessa questão da velhice de como viver
essa outra, essa última fase da vida, ah, eu achei, não sei agora, achei muito legal, mesmo a questão da menina
que era a moça cheia de mania, uma coisa que eu achei também... como eu vou dizer? Corajosa foi a questão de
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quando ela perdoou o marido, é uma decisão corajosa do filme, porque ele poderia fazer o politicamente correto
ali ou o esperado ou não ter essa parte então, abre uma outa opção, é uma terceira via.[...] Porque o marido foi
uma decepção com ele, eu me liguei muito nisso, porque eu também cuido muito do meu filho, sabe, então, eu
sempre levo ele na escola quando dá, eu tenho os dias, fico muito com ele, a minha esposa está fazendo a pós
então, terça e quinta eu fico com ele a noite lá, eu e ele, sobrevivência na selva, eu cuido muito dele, eu troquei
muita fralda, sabe, acordei muito a noite.[...] Isso mudou muito, radicalmente e no filme é o extremo, mostrando
o extremo onde o homem realmente abre mão da carreira, ainda dá para equilibrar eu acho, um pouco, então eu
me liguei bastante nisso também.

PROFESSORES
eu acho que é uma qualidade minha na verdade, é conseguir, vamos dizer, é trabalhar em equipe, escutar os
outros e conseguir tirar de cada um o que cada um tem de melhor então, ás vezes eu acho assim, eu sou mais um
catalizador, eu agrupo as pessoas, essa é uma qualidade que eu tenho, então eu tenho muitas pessoas que me
inspiraram, eu acho que uma pessoa que eu me identifico talvez, que me veio aqui na mente ao menos, um pouco
a minha analista, que eu fiz muito tempo de analise, já terminei, fiz muito tempo assim, muitos anos e ela
realmente eu acho que ela tem uma sabedoria fora do comum, em termos de compreensão, de ficar fora de todas
aqueles preconceitos e alguns sentimentos que são meio humanos que a gente não consegue muito escapar então,
ela é uma pessoa que eu acho que ela me ajudou bastante assim, de várias frentes, então mesmo
profissionalmente, pessoalmente. // Um professor que dava uma aula mais de shopping center, mas mais na visão
dos empreendedores, sobre o ponto de vista do empreendedores e eu também eu sou responsável pela aula que
trabalha na ótica dos lojistas então, dos lojistas, das redes de lojas, então fazendo esse contra ponto mesmo e
também bacana que o pessoal tem essas duas visões e inclusive não sei nem se continua, mas no começo desse
curso tinha até umas visitas técnicas no shopping que um advogado que era da Multiplan, uma rede grande de
shopping levava o pessoal para conhecer o shopping, fazer uma visita técnica, então acabava sendo bem assim
abrangente no que diz respeito aos direitos, as obrigações com relação aos shopping centers então, daí eu tive
essa experiência lá foi super válida, era uma classe menor, e ás vezes aqueles alunos que estão lá no fundo que
não estão prestando atenção, mas sempre tinha assim 4 ou 5 que trabalhavam na área, tudo, então a aula ficava
bem dinâmica, bem informal também, todo mundo conversando e colocando as experiências e eu fui super bem
avaliado lá. // Quer dizer, ter essa noção dessa matéria altamente especializada, que são poucos advogados que
atuam nessa área dessa nossa maneira, uma alto especialização, estamos há 20 anos nesse negócio e também com
uma abordagem prática empresarial então, eu acho que é isso que é a minha força como professor, somar essa
minha bagagem, minha experiência, minha especialização, minha especialidade digamos assim e também toda
essa questão das empresas, a minha atividade principal é ser advogado mesmo empresarial, atendendo processos,
negociações, contratos, então, eu tenho assim um histórico de cases, de situações, que eu posso ali passar para os
alunos // o que eu tenho assim de cobrança minha é realmente, realmente me sentir preparado para poder aula
então, e ai que eu estou buscando para tentar me aprimorar já nessa linha então, eu estou, eu até sentia muito
ocupado nos últimos anos, muito acionado e com a agenda sempre muita apertada então, até não consegui
participar de alguns eventos, alguns sim, mas não como eu gostaria na ABF, // olha, eu quero ser visto como uma
pessoa primeiro, humilde, não sei se isso é uma virtude ou não, há controvérsias, mas é um pouco o meu estilo,
tem que respeitar o meu estilo também, então e que está ali mesmo com uma ideia de trocar e passando essa
minha... e assim, logico que eu tento até ser menos parcial possível, mas acaba que é um pouco a minha visão do
negócio, de como eu vejo tudo isso, lógico que eu dou, tento sempre que possível passar todos os entendimentos
para os alunos e tudo mais, mas eu acho que é visto como isso assim, para os alunos, para os professores não sei
muito, porque no final não tenho muito relacionamento. // eu só vou lá faço a aula e lá não tem nem prova, na
PUC no final tem as provas, mas não sou eu que corrijo, é só da FIA mesmo, que tem um acompanhamento, uma
finalização // Olha, bom, primeiro é motivo para mim de orgulho e de satisfação mesmo, de prazer, tem uma
questão de ser muito prazeroso dar aula, aquela história de... // eu acabo tendo assim, alguns, uma certa medida
às vezes sendo um pouco de referência então, os meus amigos mesmo quase todos viraram meu cliente, o que eu
não sei se é bom, se é ruim, porque eu fico tão preocupado com as coisas deles e às vezes você não cobro
também, mas eu acabo, então tem um monte de amigos que acaba passando demanda jurídicas então, isso eu
acho que fala um pouco por si só, eles acabam confiando e então, eu acho que realmente é por ai, sabe, as
pessoas acabam realmente tendo essa, não sei se até admiração.

ALUNOS
Acho que a pessoa só está interessada mesmo em ter o diploma. [mas não tinha prova?] Não, não tinha prova...//
mas tinha também pessoas ultra interessadas, que por exemplo, que viajava, vinha de outros estados para fazer o
curso lá então, mas foi um desafio até, você conseguir aquela história de conseguir concentrar, tentar puxar os
outros. O Mackenzie o pessoal era mais disciplinado, até eles participam menos das aulas os alunos, porque não
são pessoas que trabalham na área, às vezes tem um ou outro que conhece um pouco essa parte de shopping,
locação, que é matéria que também realizo lá na [FIA]. Então, o pessoal acaba ficando mais quieto mesmo, mas
não ficam conversando aquela bagunça de lá na PUC, pelo perfil, não sei o porquê e não era barato era uma
faculdade cara a pós graduação, mas de qualquer forma foi super válido, porque é uma aula diferente do
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Mackenzie que eu dava, que era mais genérica, mais curta, então era uma aula mais longa e como advogado
também, o Mackenzie também era como advogado, mas lá na PUC como tem advogado da área etc., dava para
aprofundar um pouco mais e falar muito questões práticas e tudo e depois também tive essa oportunidade lá na
FIA, o meu pai também deu aula lá na FIA, ele deu aula, algumas aulas até com o Mcdonalds com convenio, eu
acho, e daí ele também passou o bastão então, para mim também é.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Então, ali [falando da FGV) eu aproveitei muito mais em termos de me dedicar, de participar na aula, os
professores muito bons então, todos ali com mestrado pelo menos, doutorado, os professores da USP. //
realmente eu tive essa experiência de ter professores mais capacitados e pós graduação é um pouco diferente
também de graduação e toda estrutura da GV e lá também eu fiz o TCC também com o orientador, eu fiz o TCC
que não era da minha área, então também eu tive que ler alguns livros então, tive essa, o meu orientador foi
muito legal, um advogado também super, que eu sempre vou me lembrar dele (professor), super especialista em
concorrência, sabe, reconhecido até mundialmente cara muito bom e então ali eu acho que ali me deu uma base
também para a minha vida profissional e até acadêmica também então, realmente ali eu acho que eu cresci muito
nessa pós graduação, me ampliou muito o leque, depois até por coincidência quando eu terminei a pós, eu fiz um
trabalho não era minha área
***

Apêndice D4: Prof. de Gestão de Empresas
Data da entrevista: 27/02/2016
TRAJETÓRIA: Família, Educação formal, Docência
Família
Eu nasci numa cidade chamado Panambi, no Rio Grande do Sul. Morei 11 anos em Curitiba. Fui criado lá. [Já]
morei em São Paulo, morei em Florianópolis. No momento, resido [...] Rio Grande do Sul

Educação formal
Dois anos lá e aí, depois, eu saí pra fazer o meu Mestrado. Fiz o meu Mestrado em Administração na
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Aí eu voltei. Voltei pra minha cidade // Coordenação do
curso de Administração. // E lá eu trabalhei com a ideia de verificar a política de planejamento participativo em
Porto Alegre, né? Foi esse o meu trabalho. Foi, inclusive, o trabalho premiado. Teve publicação depois na revista
de Administração Pública, da FGV. // Fui assessor de Pós-Graduação. Fui assessor de Pesquisa. Na época, não
tinham as Pró-Reitorias ainda, né? Então era assessor, tinha o mesmo status. Também lecionei várias disciplinas
de especializações, na época. Já com o título de mestre. E, depois, aí passado esses dez anos, eu fiz o doutorado
na Universidade de São Paulo, em Administração.

Docência
Eu sou professor aqui concursado. Eu estou em nível de [professor]Adjunto. Um ano, mais ou menos, eu vou
passar a ser associado. Nesta instituição, eu tenho sete anos de trabalho. E eu tenho outros 19 anos de trabalho
em outra instituição que chamava Universidade AAAA. // Bom, também fui premiado, na época, pela Escola de
Administração Pública // Aí depois eu trabalhei 10 anos direto, na Universidade AAAA , onde eu exerci [gestão]
de professor de várias disciplinas ligadas na área de administração, planejamento, estratégia, teoria geral da
administração... Essas coisas assim. Também fui coordenador de curso durante dez anos. Eu fui também diretor
de faculdade. Fui assessor de Pós Graduação. Fui assessor de Pesquisa // no término do meu doutorado, eu
tivesse que sair da Universidade AAAAA. Ela começou a se tornar pequena, né? Pra toda a capacidade que eu
tinha. E eu procurei uma Universidade que me oferecesse mestrado e doutorado pra trabalhar. Atualmente, eu
sou professor de doutorado e mestrado e de graduação.//[objeto de estudo no doutorado] Foi Estratégias. Foi
indústria automobilística. // Mas o que vai definir mesmo depois da minha trajetória do meu grupo de pesquisa,
que é esse contato que eu estou fazendo pra gente poder, se aperfeiçoar, né? [...] Ou seja, ir lá, aproveitar mesmo
pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa diferente. // Acho que isso é importante. Senão não tem razão prá
fazer um doutorado. Não tem lógica. Ser mais um não é comigo. O pós-doutorado, o seguinte, o pós-doutorado
eu quero fazer numa Universidade grande, fora do país, então...

Atividade remunerada paralela
Não exerce
COMUNICAÇÃO
Então você acaba utilizando livro físico e um computador mesmo, né? Com uma plataforma de PowerPoint //
Mas muito mais do que o livro são os artigos de periódicos. Isso aí faz parte do cotidiano direto, né? Eu acho que
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tem que evoluir muito. Acho que ele é muito, muito... Muito pobre ainda. E não é só, mas também fica amarrado
porque há uma coisa ler um livro, não ler o outro e assim sucessivamente. Então, fica mais preso, né? E o que
você gosta? Você gosta de pegar, [...], arrumar aqui, levar, preparar. Mesmo uma lâmina em PowerPoint, por
exemplo, de uma frase que você queira colocar que é importante, que marca, que é... Fica muito melhor na voz
do autor. Mesmo assim, fica mais complexo nesses digitais. Digitais, você não consegue fazer isso. Então, fica lá
lendo e digitando, lendo e digitando. Essas são coisas que ainda tem que melhorar, né? Em termos de didática, se
você quiser que isso chegue mais próximo do aluno. // Sim, sim, sim. O doutorado, inclusive, o pessoal tem
usado até o LinkedIn, pra tirar dúvida, essas coisas assim. O messenger, né? Então a gente tem trocado as ideias.
Na graduação, depende também. Depende do curso. Tem curso que o pessoal é mais carente, né? Principalmente
da Universidade, em que às vezes entra um pessoal com essas vagas específicas, né? Então às vezes é mais
difícil prá eles, né? Eles tentam fazer, seguir, vai, de repente, atrás de um tablet ou através de um celular, né?
Mas você essa questão que eles ficam um pouco prejudicados. E eles buscam essa questão, às vezes, desse
digital, assim, de ser uma forma mais barata.

CONSUMO
Cinema, filmes. Alguma coisa, filme com ele mais, né? Porque ele... Televisão, família tranquila, não, né? [...]
pai, mãe, apesar de o meu pai já ser falecido. Cinema, eu gosto, sempre gostei, né? Mas depois que o meu filho
nasceu, eu segurei até ele ter idade de ir junto. Ah, o meu time é só um, né? Sim, não tem mais de um. É o
Internacional de Porto Alegre. Porque eles têm que ter um telefone. Mais barato pra ele ler, estudar ali, do que
ficar imprimindo, gastando tinta ou fazendo xerox. // Na Universidade onde você está tem o sistema de wifi... O
acesso grátis. // Tem, tem isso aí, o wifi tudo. E a gente usa também o Moodle, né? A plataforma Moodle. // A
biblioteca física mesmo, né? Os livros, os periódicos. // [Os alunos ainda utilizam bastante a biblioteca ou não?]
Utilizam, sim. Utilizam, até porque o seguinte: tem boa parte de alguns livros, volumes básicos, então... Tipo
assim, Direito de Processo, [...]. Boa parte dos livros não existem ainda. Ou fica muito difícil pra eles ficarem
adquirindo, né? Então, eles acabam utilizando a biblioteca, né? Mas essa utilização se dá muito mais no final do
curso. Pois você tem que fazer estágio, pois você tem que escrever algum relatório de curso. Eles acabam
utilizando. // Mas o livro e o filme, isso se encaixa muito, né? Porque você começa a abrir os seus horizontes e
enxergar outras coisas. Então, vamos supor assim. Eu não frequento... Até porque aqui no Sul, Santa Maria é
uma cidade menor, então eu não frequento teatro, nem nada. Mas o tempo que eu estive em São Paulo, algumas
peças teatrais também me levavam a essa [condição] de tentar levar pra sala de aula. O Shakespeare, por
exemplo. Shakespeare é totalmente aplicável quando você fala em gestão. // Pegar uma obra aqui do Hamlet, ela
é totalmente aplicável. Os Miseráveis, do Victor Hugo, totalmente aplicável. Então tudo... Dá pra trabalhar, né?
Você pega, por exemplo, um livro que fale sobre a formação do continente ou formação do ser humano, que,
num primeiro momento, não tem nada a ver, mas você acaba levando e acaba fazendo trabalhar. Principalmente
quando você trabalha com mestrado e, principalmente, doutorado. Você pode ter um poder de abstração maior.
De... qual é a utilidade da pesquisa? Onde que se chega? O que o trabalho desenvolve? // [o consumo cultural
tanto no exercício da docência quanto para entretenimento?] Eu não vejo diferença entre um e outro. [Não tem]
diferença, eu acho que é semelhante. O que me atrai muito, me orienta muito na questão cultural são livros e
filmes. Então, isso pra mim é [muito]. Música, também, eu gosto muito, mas a música, eu acho que daí assim,
esse aí você tem específico, embora, algumas vezes, eu até possa pegar alguma rima, alguma coisa, e jogar pra
sala de aula. // [E você, atualmente, consome livros físicos ou digitais? ] Eu muito, muito físicos. Os digitais, eu
ainda estou me adaptando. Porque o problema dos digitais é a forma como tu carrega, né? Pra onde tu leva, como
é que tu faz. Então, [...] acessibilidade digital te facilita você comprar, adquirir, mas a acessibilidade de leitura do
digital, pra mim, eu acho que ainda está um pouco comprometida. // Por exemplo, um tablet, tem muito que
evoluir pra poder ficar melhor ainda, pra poder ser utilizado direto em sala de aula. // É Google, bases....
Algumas bases assinadas, acesso ao... A base, né? Nos periódicos indexados. Vou procurando. Não tem outra...
A saída é essa, né? Uma coisa que tem me ajudado muito hoje em dia é o Research Gate, né? // [E os seus
alunos? Como é que você os observa utilizando... Eles utilizam os produtos físicos mesmo? Livros, CD, DVD,
pen drive, ou eles já estão direto nas plataformas digitais? Como é que você observa os seus alunos da
graduação? Não do doutorado, do mestrado... Da graduação. Você ainda dá aula na graduação ou não?] //
[Exemplos de livros que leu] Tem um cara que eu li que, ao meu ver, se porta como professor. Ele chama-se
Musashi. Isso, um samurai. Miyamoto Musashi. Foi aproximadamente 1584 até 1645. Eu li esse... São cinco
livros dele, né? Que escreveram sobre a vida dele. E, realmente, isso me mudou muito. ele é um cara que passou
a vida inteira querendo apreender uma teoria com os melhores, e, no final, ele acabou [escrevendo um livro] de
administração, depois uma história de 5 anéis. // Tolstoi, Dostoiévski, essa galera aí. Porque é a forma de ver o
ser humano, como é que você enxerga. Só que você não pode ficar pregando isso. Você tem que ver por dentro
de um futuro profissional.

PROFESSORES
O nome eu não sei, mas tem um que chama atenção que é aquele Sidney Poitier. Do filme “Ao meu mestre, com
carinho”. Esse aí é um dos caras que, assim, marca, né? a integração com os alunos, né? Ele assumindo a função.
Ele mergulhando de cabeça. Num primeiro momento, ele ficou reticente e depois ele mergulha, né? É o estilo de
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vida. Não adianta, você faz parte, você não é só um cara. // Eu já lhe falei, eu acho que cada vez que um aluno se
realiza, cada vez que o aluno consegue alcançar alguma coisa diferente, por mim, estou me realizando. Agora,
como pesquisador, sim. Como pesquisador, eu... Uma coisa que eu sonho muito é o respeito dá na Academia. //
[falta de conhecimento prático do professor] E outra: como é que eu vou ter... Isso é um problema [...], como é
que eu vou ter alguém, por exemplo, ensinando um plano de contas, se eu nunca botei a mão num plano de
contas de verdade? ... E outra: como é que ele vai ensinar algo que ele não acredita? Então, essa é a importância
de tá sabendo que é essa escola que ele está, que existe um do projeto pedagógico, que existe um projeto
institucional. E tem que saber se ele faz parte ou não, se ele se adequa ou não. Se não for. Siga o seu caminho,
vai ser feliz ou coisa parecida.

ALUNOS
O pessoal que às vezes... Ainda eu trabalhava também numa escola privada, né? Comunitária, né? E esses cursos
geralmente era turma tudo à noite, né? Bom, esse aluno, muitas vezes, ele vinha pra Universidade com a
expectativa de duas né?... Uma: Alguns assegurar o seu emprego. Por exemplo, vários alunos do Banco do Brasil
que já eram de idade, né? Então estavam em época de aposentadoria, por exemplo. E aí eles tinham que fazer o
curso superior. Pra poder segurar. Por outro lado, como é uma região muito carente, às vezes vinham aqueles
alunos que, digamos assim, que não podia nem classificar, ele falava “ caro e caroça” E ele saí falando “carro e
carroça”. Então era um aluno, assim, um pouco mais carente, nesse sentido e assim ele melhorava. Aí também
teve vários e vários outros alunos que iam pra melhorar as suas vidas, terem um outro status, terem uma outra
condição. Tanto que vários alunos conseguiram depois a atingir cargos políticos [parte] em atingir cargos de
organizações, tem alunos com cargos grandes. Então, alguns desses casos que, especificamente, eram voltados
para mercado de trabalho. Pra melhorar a sua vida ou a vida da sua família. Bom, e aqui na Federal é diferente.
Aqui na Federal eu só dou aula de Administração. Já dei aula pra cursos da área da saúde, por exemplo... Odonto
Farmácia, Fisioterapia, Tecnologia de Informação. E aí você começa... Tem Contábeis também. E aí tu começas
a ver diferença nos alunos. E tu tem uma segunda diferença que alguns alunos que são diurnos e noturnos. Notase também diferença. Então, você nota que o aluno do diurno, muitas vezes, ele vem pra Universidade e ele tem
um leve engano de que ele tem tempo livre. Ele não tem o tempo livre. Ele acaba ocupando esse tempo em várias
outras questões. Como por exemplo, ele ocupa com aulas de inglês, por exemplo. Ele ocupa com empresa júnior,
ele ocupa com instituição, com Iniciação Científica. É um aluno diferente. // Quem forma é a família, o professor
ensina. Essa é a pergunta. Simples. Eu não vou colocar um filho meu numa escola pra professora formar. Quem
forma é a família. Quem forma os seus relacionamentos. Se meu filho não souber matemática português, história
básico, para mim não ‘tá legal. Como é que eu vou fazer isso no ensino superior, então? Por isso que eu digo pra
você. Quem está dando aula. [...] Por que tem várias profissões e de problemas seríssimos de achar a sua [fonte],
a sua razão? Eles não sabem porque que existem. Ontem mesmo eu perguntei... Que eu ‘tô dando aula pra o
pessoal da saúde. Eu desafio vocês a irem lá e fazer uma entrevista dentro da Universidade, não com esse curso
de vocês para a área da saúde o que é que fazem com a área da Farmácia? Então, se a pessoa que convive com
você, que torna o nível superior melhor QUE A MAIORIA não sabem desconhecem o que você faz, como é
você quer ser respeitado? [...]E começa com o próprio professor. Lá na área de formação dele. // E a liberdade.
Se o aluno não quiser não mais assistir, não quiser mais se formar nisso, ele precisa seguir num outro curso. Não
tem problema nenhum. Tem que procurar a felicidade dele.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Se você quer trabalhar, você tem um espaço que você pode fazer um monte de coisa, sabe? Se você não quer
trabalhar, é possível você não trabalhar. Você fica lá, sai, vai, enrola aqui, enrola ali. Por exemplos, uma das
coisas que falta na área pública, ao meu ver, é a meritocracia. Então você vai fazer um pós-doutorado, você não
ganha mais nada do que isso, a não ser trabalho. // A formação do pesquisador fora do Brasil é mais profunda e
mais respeitada que no país. Falta de respeito da comunidade, falta de respeito do Governo, falta de respeito da
sociedade. Falta de respeito com relação ao salário, respeito com os equipamentos que se passa e respeito a
forma como eles querem. Têm que fiscalizar, de respeito de considerar se o professor trabalha com uma
empresa, isto não é justo. Não, eles não conseguem entender que você melhorando o país, melhorando a
[empresa], melhorando a [inovação], você melhora todo mundo. Esse medo, essa coisa horrível que tem, e achar
que quem ‘tá na Universidade pública não pode trabalhar com o meio privado e não pode fazer as tuas coisas
diferentes. Em qualquer outro país decente, você verifica os professores trabalhando, desenvolvendo, o Governo
incentivando o pessoal a fazer outra coisa. E é uma questão bem clara, se o Governo não pode pagar o que ele
acha. Permita ele buscar outras fontes, para trabalhar, para desenvolver, para fazer as coisas acontecer. [ Mas é
proibido, professor? ]
Ah, é! Não só isso. Por exemplo, O pessoal da Universidade Federal da Bahia, que estão trabalhando com zica
lá? Tão indo junto, deu um problema queimou uns freezers, umas geladeiras, não tinha dinheiro nem para repor.
Então isso pra mim é um desrespeito. Isso é balela. É você não ter uma política de educação clara, é você não ter
uma política de tecnologia clara, é você não ter política de inovação clara.// Que o país coloque, então, que daqui
a 20 anos, a gente vai ter um prêmio Nobel. Mas que trabalhe pra isso. É o desmonte da educação que tu ‘tá
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enxergando. Eu vejo que a gente vai pagar um preço muito alto. Muito alto porque, por exemplo, você tem a
ideia de que, por exemplo, a USP. Como é que você vai substituir todo esse pessoal aí? De onde tirar a gente pra
ESPM, pra FGV, companhia limitada. Se não ficar atrativo... Nós é só questão de salário. Salário é também, mas
os nossos melhores cérebros vão para as Universidades estrangeiras. Porque lá vão ter respeito, vão ter tempo pra
pesquisa, vão ter salário, vão ter possibilidade. Agora dias atrás mesmo, você viu aposentados daí de
Universidades tendo que ficar a mercê do Rio de Janeiro de não receber salário. Professor tem que merecer. Só
que eles estão fazendo de uma forma que vai acabar ficando todo mundo vira doutor, todo mundo vira mestre.
E... Não que não possa, mas com qualidade. São mais de 20 anos perdendo qualidade. Mais de 20 anos. Não é só
esse Governo, não. Isso vem do governo anterior também. Isso que você tenha, por exemplo assim, oh: Ah,
aumentou as publicações. ‘Tá, e qual que é a relevância? O que mudou de fato? O que ganhou com isso? Qual é
o impacto disso? O impacto.... Você conseguiu criar um analfabeto funcional. // [E dentro desse quadro, você
vislumbra alguma coisa positiva?]Vontade. Só na vontade. A vontade da pessoa que está aqui de não quer
desistir. Mas até quando eu não sei. Aí em São Paulo já deve ter. Esses dias, eu estava acompanhando aqui. Por
exemplo, saiu concurso pra FEA-USP, lá de Finanças, por exemplo! Não apareceu ninguém. Então quando
começa a ter nos centros maiores, que nem São Paulo, alguns concursos de algumas áreas e não aparecer
ninguém! Alguma coisa está errada, né?
***

Apêndice D5: Prof. de Finanças Aplicadas
Data da entrevista: 11/11/2015
TRAJETÓRIA: Família, Educação formal, Docência
Família
Eu tenho 38 anos, nasci em são Paulo vivi minha vida toda em São Paulo também, sou casado tenho duas filhas.
A família toda brasileira, até onde eu acompanhei é todo mundo brasileiro, meus avós, minha família veio do
Nordeste na verdade, do Ceará. Numa cidade chamada Crato, vizinho de Juazeiro. Mas eu já nasci em São Paulo
né. Meus pais vieram para cá e eu já nasci aqui. Ao todo somos em 4 irmãos, 2 do primeiro casamento da minha
mãe 2 do segundo casamento.

Educação formal
Eu estudei em escola pública a vida toda, mesma escola inclusive, da primeira série até me formar no antigo
“colegial”. Mesma escola, uma escola estadual que tinha na região, então foi a vida inteira ali. Aí eu já
trabalhava, então quando eu terminei o ensino médio eu já trabalhava, então dali eu já fui para a faculdade, eu
trabalhava na Barra funda uma empresa chamada “Eucatex” e comecei a fazer faculdade de Administração uma
faculdade chamada FIAP uma faculdade de informática e administração paulista. Era uma faculdade pequena na
época que eu comecei a estudar lá e foi crescendo, especialmente na área de tecnologia, avançaram muito nessa
linha. // Não, a administração foi na FIAP, gestão financeira na UNIP o MBA de finanças eu fiz no INSPER na
época chamava IBMEC ainda, e quando eu terminei o MBA eu já estava ocupando uma posição gerencial, no
Itaú. Aproveitei os créditos de Administração fiz um curso do Contabilidade em uma outra faculdade, chamada
UNIFAE, perto de onde eu morava ali no metrô Santa Cruz, , terminei a faculdade de Contabilidade e comecei a
lecionar então logo depois que eu terminei esse curso de Contabilidade, que surgiu essa oportunidade de
lecionar, inclusive lecionar na área de Contabilidade que era algo que eu não imaginava, eu tava me preparando
para lecionar em Administração, aí surgiu o convite na área contábil,

Docência
Tem um outro componente alí, eu lembro que quando eu terminei a minha banca do mestrado um dos
professores olhou para mim e falou “Professor, atividade como docente não vai te deixar rico, mas ela tem as
suas compensações”. E acho que essa é uma das compensações que você tem de fato nesse ponto você de fato é
importante pra aquelas pessoas que você está dando aula. // O próximo passo natural na carreira docente é fazer
um doutorado, mas também eu lembro que quando eu me preparei para fazer o mestrado eu realmente me
preparei pra isso me estruturei, para tirar aquele período e conseguir fazer o mestrado com a qualidade e o
cuidado que eu achava que deveria ter
Na PUC, em Contabilidade. Então eu me programei para fazer esse mestrado, tava preparado para ficar o
período que era dois anos, dois anos e meio. Então com o doutorado eu imagino que é a mesma situação. Só que
é um nível maior de complexidade e dedicação, então vou ter que realmente ajustar algumas coisas antes disso.
A questão da chegada das meninas, então você tem tudo isso pra administrar. O próximo passo vai ser esse,
quando não sei te dizer.

Atividade remunerada paralela
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Trabalhava durante o dia, trabalhava na parte administrativa da Eucatex, então eu comecei na Eucatex com 15
anos, comecei como office boy e fui subindo gradativamente na parte mais administrativa então era Assistente
Administrativo quando eu saí da Eucatex, isso foi em 1996, aí ingressei como estagiário no Itaú, então foram
mais 10 anos de Itaú posteriormente. E nesse período em termos de estudo eu fiz a faculdade de administração,
depois fiz um curso de Gestão Financeira uma especialização, que eu trabalhava na parte de finanças nessa
época, quando terminei essa gestão me preparei para fazer um MBA, fiz um MBA na área financeira também

COMUNICAÇÃO
Acho que tudo que você absorve você consegue jogar para a sala de aula, então eu gosto muito dessa parte de
conhecimento geral e acho que tudo aquilo que você conhece de alguma maneira você volta pra a aula. Até por
que acho que até uma maneira de você ensinar isso aí é quando você consegue pegar o que você está lecionando
e traduzir isso para o dia a dia do aluno. E muitas vezes você precisa usar alguns recursos fora do que seria o
acadêmico para ilustrar isso daí. Então quando você consegue pegar e aproximar o conhecimento, vamos dizer a
parte teórica, do dia a dia do aluno é onde ele realmente vai aprende e realmente vai levar isso. Então quanto
mais você tem esse conhecimento geral mais recurso você tem em sala de aula para lançar esse tipo de situação,
fazer algumas analogias, às vezes você consegue ilustrar situações complexas as vezes usando exemplos muito
simples da realidade daquele grupo, que o pessoal vai acabar se identificando e com essa base formada você
consegue acrescentar a teoria mais pesada. Eu costumo muito em sala de aula usar exemplos muito simples.

CONSUMO
Em termo de consumo eu sou muito simples com as coisas. Na verdade, o que eu sempre gosto de falar é o
seguinte, você tem que consumir algumas coisas que te façam bem. Não em questão de status eu não ligo muito
nisso, agora eu gosto muito de sair para jantar, sair para passear, sair para viajar, entendeu? Gosto muito dessas
coisas, as vezes são coisas simples que eu gosto muito de fazer nesse aspecto, não sou muito de posses, marcas,
status, não me ligo muito nesse ponto não. Nesse ponto eu sou muito mais funcional, preciso de um carro, então
um carro que me leve, me deixe, que seja confortável, mas sem nada de... não me ligo nesses aspectos. Então
vou num restaurante a primeira coisa que eu me ligo é que a comida tem que ser boa, o atendimento tem que ser
bom, tem que sentir o prazer nessa história toda, mais do que “estou indo num restaurante luxuoso, restaurante
“sofisticado”. Vou num restaurante, quero comer BEM, vou viajar, quero viajar para o lugar que eu tenho
vontade de ir e não por que é o lugar do momento, é o lugar da moda ou qualquer coisa do gênero. Como
consumidor eu sou muito orientado no sentido da utilidade daquilo que eu vou consumir.

PROFESSORES
Comecei a dar aula em 2006, então gradativamente eu fui substituindo essas atividades, então acho que em 2010
eu já estava basicamente só com as aulas. [E você se sentiu mais pleno que na carreira corporativa?] Não diria
que mais pleno, mas eu diria que são ciclos diferentes, são desafios diferentes nesse ponto. Talvez seja uma
atividade mais gratificante, // No sentido do retorno que você tem do aluno, você muda a vida daquela pessoa de
fato. É impressionante, talvez dentro de uma empresa você não consiga fazer isso. Mas o relacionamento que
você cria com o aluno, especialmente em um curso de graduação que você fica com esse aluno um período
grande de tempo, um semestre, um ano, eventualmente você volta com a mesma turma então você trabalha as
vezes 2 anos com o mesmo aluno, você vê claramente a mudança que ele vai sofrendo, a evolução que ele tem e
o seu papel nessa mudança. Esse aluno normalmente ele também é muito grato nesse ponto, você percebe esse
aluno carente de algumas coisas e ele é muito grato muitas vezes nesse sentido, esse é um ponto em termos de
realização que talvez em uma empresa você não tem. Ou você tem de uma maneira muito reduzida, por que você
tem é claro aquele funcionário que conviveu a vida toda, mas você tem de maneira muito reduzida isso, na
graduação, no ensino superior, você tem isso de uma maneira maior. E percebe com pequenas coisas o aluno
olha para você e fala assim “professor eu entendo o jornal agora, o que você falou em uma aula eu li no jornal e
agora eu entendi o que tá sendo colocado ali” ou ele fala “eu assisti a sua aula aqui fui para um processo seletivo
e aquilo que você me ensinou na sala de aula foi aquilo que caiu na minha entrevista e agora eu sei falar o que é
aquilo e agora eu consegui a vaga por conta disso”. É muito gratificante esse tipo de retorno, você vê que a sua
passagem ali modificou a vida desse aluno // ... porque as minhas primeiras aulas de contabilidade não foram
para contadores, eu dei aula de contabilidade para o pessoal de recursos humanos, para pessoal de turismo, para
pessoal de secretariado, para pessoal de tecnologia de informação. Então eu procurava mostrar o seguinte, essa
contabilidade o que isso impactava, aonde essa contabilidade ia convergir com a atividade deles. Então sempre
procurei ter esse cuidado nesse aspecto. Daí que vem essa história de buscar muitos recursos didáticos que saem
do tradicional.// Como docente tem, quando eu comecei a estruturar as aulas de contabilidade eu gostei muito da
abordagem do professor chamado José Carlos Marion, por que foi o livro que eu utilizei dele que me posicionou
enquanto docente, por que é essa abordagem naquela linha que eu estava te falando, ensinar algo para quem não
era daquela área, e ele procurava ter uma didática suave nessa linha, muito amistosa, tanto é que o próprio título
desse livro dele é “contabilidade para não contadores”. A maneira que ele buscou atingir esse público era a
maneira que eu buscava enquanto docente a forma que eu quero trabalhar. Então como docente o primeiro ponto,
como docente, seria esse professor, sem dúvida. // [sobre generais orientais], mas a base desses caras era essa
mudança, na parte dos grandes ... eles tinham que ter esse desenvolvimento de artes, todos tinham isso, eram
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pintores, eram escritores, sempre tinham essa visão e muitas coisa que, aí pensando nessa separação de coisas
que talvez, a parte ocidental vai discutir com o Renascimento, com o Iluminismo, eles já discutiam isso a
milênios atrás, então você ter essa separação, essa forma de enxergar, o pessoal falava muito do Sun-tsu, o
pessoal pegou um dessas coleções .... pegaram uns contemporâneos é uma riqueza absoluta, em termos desse
tipo de conteúdo, dessas discussões que eram colocadas, da forma de pensar e de ver a sociedade, a forma de ver
o mundo né. Então é bem diferente.... Toda uma bagagem essa situação que vêm de milênios atrás. Então é bem
diferente. E a gente perde essas coisas né. Além da gente ter uma visão mais fragmentada a gente também
normalmente despreza muita coisa que a gente viveu, que a gente vivenciou em termos de sociedade então
parece que a gente também tá buscando um fato novo e na verdade muito já foi resolvido e só aplicar uma série
desses conceitos. // A terceira pergunta, parte de tecnologia em sala de aula têm um propósito de facilitador, por
exemplo eu não uso muito essa questão de tecnologia em sala de aula, minhas aulas não são com excel, não uso
muito isso daí, então as projeções de power point e tudo mais, eu acho que elas têm um aspecto de facilitar a
vida, só que eu sempre procuro trabalhar com os alunos o que está muitas vezes por trás disso. Então o aluno
muitas vezes ele chega na empresa dele, ele conhece um RP um sistema integrado que vai fazer um monte de
coisa mas ele não sabe o que tá fundamentando a base daquele processo, então acho que é importante também
que o aluno consiga visualizar o conceito, visualizar o fluxo de informação sem essa tecnologia. Eu
particularmente não sou um grande usuário de tecnologia em sala de aula, entendo que ela veio, é um fato que tá
aí, você tem que lidar com algumas coisas disso, mas eu não sou um grande utilizador disso em sala de aula.
Então na minha aula eu não utilizo muito recurso eletrônico, tecnológico. De uma maneira geral eu entendo que
ele para aula, no estado que estamos hoje ele mais atrapalha do que ajuda por que ele é mais um elemento de
dispersão do que de concentração, acho que o grande esforço que você tem enquanto professor é transformar, 40,
80, 100 indivíduos meio que em uma coisa só. Então todo o esforço que você tem que atrapalha essa
concentração, que dispersa, isso atrapalha a aula, que você não tá dando aula para um aluno, que se você sentar
com um aluno e usar uma tecnologia, usar uma coisa, você tem um cenário. Se você trabalhar em um grupo
maior, um grupo grande de alunos e tem que convergi-los para uma determinada área, aí acho que a tecnologia
mais atrapalha que ajuda.

ALUNOS
[Você sente diferença entre o perfil dos alunos de 2006, quando você começou a dar aula para praticamente 10
anos depois?] Sim. Muda bastante. São públicos muito heterogêneos de maneira geral, quando eu comecei a dar
aula em 2006 você ainda tinha muita gente buscando pessoas mais velhas que não tinham a graduação ainda e
precisavam dessa graduação de uma maneira até mais rápida por conta de promoções e tudo mais. Hoje eu já
vejo um ingresso maior de um pessoal mais jovem nesses aspectos até em termos de curso de pós-graduação e
esse tipo de coisa. Só que você tem também um outro lado um pessoal que já está mais avançado na carreira e tá
retomando o ensino por que precisa desse ponto. Então o público modifica sim. Acho que de 2006 para cá uma
grande diferença seja a questão de acesso a informação, tudo isso aí vai mudando, o aluno acaba ficando mais...
ele tem uma necessidade mais pontual de ser atendido, ele quer ser atendido naquela necessidade dele. Uma
coisa que eu estou percebendo é isso, não tem muito o sentido de turma, o aluno mesmo participando de um
grupo grande ele tem muito essa necessidade específica dele e muitas vezes ele não se situar que... um
conhecimento geral, ou a necessidade da turma de uma maneira mais ampla, talvez uma mudança que a gente
tem grande em termos dos cursos, em cursos de pós-graduação você vê muito disso daí “olha preciso atender a
minha necessidade, não tô muito preocupado com a ementa do curso, não tô preocupado com o que o curso vai
me passar de uma maneira geral, se isso aqui não me atende eu não tenho interesse eu vou buscar outra coisa”
ele entra naquele elemento de dispersão que a gente tava falando né // Na verdade eu sempre tive uma facilidade
de ensinar as pessoas de maneira geral, desde pequeno, desde moleque reunir pra estudar, era uma forma que eu
sempre usei para o meu próprio estudo, eu sempre falava “se eu consigo explicar pra alguém eu consigo entender
e aplicar isso”. Aí comecei alguns treinamentos em termos de empresa também e aí deu essa vontade, “deixa eu
fazer um teste para ver como seria” aí desse teste pintou uma aula, aí no outro semestre já vieram outros
convites, de uma aula passou a ser duas, aí você vai aumentando a agenda nesse ponto, o pessoal vai gostando e
nesse processo todo chegou uma hora que eu decidi trabalhar de forma mais sério nessa parte acadêmica, então
ingressei no mestrado, eu já tinha saído do Itaú também nesse período então eu tava trabalhando na empresa
anterior, então tudo isso aí foi uma mudança de carreira de fato nesse ponto. Ingressei no mestrado e passei a dar
mais aulas e ficar com menos atividades, vamos dizer, corporativas. // Os alunos, de maneira geral, acho que eles
me vêm como um bom professor, de uma maneira geral, alguém que está de fato preocupado com o aprendizado
deles que tem a seriedade para discutir a questão de sala de aula, em termos de avaliações, em termos do que
você recebe de retorno é muito nesse sentido eles gostam da forma de passar de conduzir a aula. Os pares, com
relação aos outros professores o relacionamento é um pouco diferente por que eu não fico muito com os outros
professores então é mais difícil de ter esse contato. Você tá dando aula em vários lugares então você acaba não
tendo isso, mas de uma maneira geral. // Então o que eu venho percebendo com as turmas, talvez um dos papéis
que a gente tem que fazer hoje enquanto professor é cada vez mais conseguir vender a proposta de aula pra
aquele aluno, para que ele entenda que mesmo não sendo a situação específica dele, é importante aquilo para ele
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como um gestor, pensando de uma maneira geral, que é importante aquilo para a bagagem dele. Eu percebo isso
hoje, você tem uma necessidade maior de fazer isso. Antes, uma visão até da minha época de faculdade, o aluno
tava buscando aquele conhecimento, aquele professor e você quase que inverte isso, o professor tem que vender
o seu projeto de aula pra o aluno, o aluno quase que naquela visão de cliente, a gente tenta não transformá-lo
nisso daí “você não é cliente” mas o aluno muitas vezes assume essa perspectiva. Talvez isso seja uma das
grandes diferenças do que tinha no passado. No passado o pessoal tava mais consciente dessa questão do aluno,
do aprendizado e hoje já não, hoje o cara já quase como se tivesse te contratando como um consultor para
resolver essa situação. Quase como ele ser um cliente e você um consultor e não um professor.
***

Apêndice D6: Profa. de Matemática
Data da entrevista: 13/03/2016
TRAJETÓRIA: Família, Educação formal, Docência
Educação formal
Antigamente nós tínhamos um curso de seleção da quarta série para passar para a quinta série e com isso eu
iniciei aulas particulares de Português, Matemática, de Física, de Química, de Francês, Inglês e aí eu fui tomando
gosto em seguir essa profissão. // fiz uma parte no Liceu Pasteur e depois eu fui para um colégio do Estado, o
Brasil e Machado na Vila Mariana. // Segundo lugar em Matemática. // Eu estudei, é uma faculdade pequena mas
não sei se antigamente era bem conceituada Faculdade Tibiriça ficava no colégio São Bento. Tinha vários
professores que davam aula na PUC e davam aula na faculdade

Docência
Isso foi em 80, comecei a dar aula em nível Superior. Com isso eu fui me expandindo, comecei a dar aula no
curso de ciências da computação da M, ciências contábeis, administração, psicologia. // Estudei o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio no Liceu Pasteur. Aos 14 anos de idade meus pais estavam com certo grau de
dificuldade financeira e não podiam pagar a escola, resolvi iniciar com bastante vontade a dar aulas e alfabetizar
crianças. //

COMUNICAÇÃO
[...] A lousa, no meu caso a lousa por que eles se sentem mais seguros que usar um data show. // Em termos de
melhora a gente sente uma grande diferença, a internet ajudou muito. Por exemplo, se o aluno falta, apesar que
eu sempre mando material de apoio como se fosse uma memória de aula, mas as vezes eles se sentem inseguros,
então eles vão no Google em vários caminhos da internet que possam auxilia-los. Acho que ajudou bastante. //
[Uso de material da internet] Não, porque como eu tenho muitos anos de experiência eu já tinha preparado e
continuo, a única coisa que eu faço é aperfeiçoar o meu material colocando mais exemplos ligados a vida atual,
usando mais prático e não mais teórico. Pela internet. E pelos cursos que a FMU dá para nós, pra a gente poder
nos aperfeiçoarmos.

CONSUMO
[Consumo: meios digitais x físicos? ] “Por que hoje em dia eles também não leem livros, só querem pegar a parte
de internet. E alguns professores exigem que leem livro, por isso que a gente tem que criar esse hábito pra eles. //
[ Profissional que admira? ] “[...]é o Gelson Iezzi, é um professor da PUC. É um professor de matemática que,
nossa senhora! A aula dele era fantástica e ele criou vários livros de matemática pra ensino superior e também
pra ensino médio. Tem várias coleções.” [...] “dois anos depois que eu terminei a faculdade eu fiz pós lá. Com o
Gelson Iezzi que também foi fantástico na pós. Acho que foi só com ele que eu me inspirei.” [...] " A didática
dele, o modo dele transmitir, isso fez com que eu tomasse mais gosto. // Ah bom se eu for falar tudo o que eu
gosto... Eu gosto de assistir jogos de futebol, sou santista fanática, já dei entrevista pra a tribuna de Santos no
jogo, domingo passado no dia 6. // E fora isso eu adoro filmes policiais, cinema não dá muito tempo de ir, pra
curtir, mas fora isso eu vou fazer minhas caminhadas no parque do Ibirapuera todo final de semana e fujo de vez
em quando para uma prainha em Santos.

PROFESSORES
Biomedicina, Fono e Psicologia eles tinham maior dificuldade as vezes eu tinha que mudar a minha fala e dar
termos mais práticos e não técnicos por que eles sentiam muita dificuldade. Aí eles falavam “Ai eu escolhi esse
curso pensando que não ia ter cálculo // Mas no fundo eles me agradeceram pela maneira que eu expliquei para
eles por que eles nunca gostaram de Matemática. // Porque eu nunca trabalhei em banco, só lecionei, não tive
outro ramo de trabalho. Claro que de 80 pra hoje a gente vê que nós professores temos que sempre nos atualizar
e nunca ficar bitolado, sempre nas mesmas coisas. // Eu acho que a deficiência é mais nas escolas públicas no
primeiro dia de aula a gente faz sempre uma apresentação de aluno por aluno e a gente percebe que é mais em
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escola pública. Não tinha professor. Colocavam professores pra dar matemática que não era da área e isso cria
um certo grau de dificuldade. Então como eu falei o que me deixa mais contente, com mais alegria é escutar isso
de cada um dos alunos. E alunos que tem mais idade, que fazia muito tempo que não estudavam eles também me
agradeceram desse ato. // Agora, caso o aluno queira saber como fazer a conta, assim na raça, no intervalo de
aula ou no final da aula eu chamo esse aluno e explico individualmente. Então eles se sentem mais seguros por
isso, aí terminado a teoria e as explicações dos exercícios, o que eu faço: tiro uma cópia para cada um dos alunos
pra verificar se eles entenderam a minha explicação. E aí eu vou circulando de carteira em carteira para verificar
qual é o grau de dificuldade de cada um dos alunos. // Em sala de aula são 36 horas. São 4 manhãs e 5 noites e
fora as “DPs” que a gente dá só que ainda não começaram. “DPs” dá uma média de 10 horas em sala de aula que
a gente dá no sábado.// Mas dá tempo dá gente tirar o grau de todos porque como eu já tenho mais facilidade de
explicar técnicas mais práticas então a média é de dois minutos para cada aluno dá para tirar a dúvida! // Quando
eu dou estatística, por que além de matemática eu dou estatística, eu levo eles no laboratório de informática. Esse
ano eu criei uma novidade para eles, vão fazer atividades na biblioteca, para eles sentirem também o gosto de
trabalhar com livros. // [se não fosse professora..] Sei lá, uma coordenadora de algum curso. Ensino superior. //
[Carreira de docente te faz feliz?] Me faz muito feliz!!

ALUNOS
Nossa quando eu falo que eu estou há tanto tempo aqui na faculdade falam - “nossa professora como que a
senhora aguentou?”. Ficar tanto tempo no magistério no ensino superior e nunca trabalhar em outros lugares?” //
escutar dos alunos “Eu nunca aprendi Matemática como estou aprendendo agora”. A gente sabe que todos alunos
que entram num curso de graduação sentem dificuldade, principalmente na área de Matemática né. // A primeira
reação é “nossa, dá aula de Matemática? Que para mim é um terror”. Inclusive tem professor que não gosta de
matemática, não gosta de cálculo. As vezes eles até fogem né, de fazer a conta de cabeça né, pessoal é mais de
Humanas, tem que usar a calculadora pra somar a contagem de pontos de uma prova. Isso com relação aos
professores. E os alunos também “nossa professora, a sra gosta mesmo de Matemática. Por que é difícil hoje em
dia ter professores que tenham essa facilidade em transmitir todos os conhecimentos, não é fácil. Então a sra tá
de parabéns com isso.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Esse ano eles estão dando muita atenção aos alunos. Eles não querem que o aluno tenha muita dificuldade em
uma matéria. Eles vão dar muita assistência psicológica ao aluno. Se o aluno precisar de algum atendimento, nós
temos clínicas psicológicas na M. //A gente às vezes fica triste quando algum coordenador e demitido, algum
professor é demitido. // [(o que aborrece?] Às vezes a coordenação né. Por exemplo, a gente pede uma coisa, eles
não cumprem. Estamos sem sistema de diário de classe, que agora nós é que temos que imprimir o sistema de
diário, não a secretaria faz isso. O sistema. E ainda no sistema não tem nome de professor, não tem os planos de
aula que a gente tem que digitar também para poder marcar a falta, a presença, lançar o conteúdo, quer dizer, as
aulas já começaram desde fevereiro. // Para alguns é impacto para outros não. Por que ele já tem que se habituar,
tem escolas que já dão alguma coisa em EAD no ensino médio e ensino fundamental e aí ele já tem essa
experiência. // Agora eles compraram muitos computadores, muitos programas novos. Eles fazem legalzinho
isso. // Nesses 37 anos de M eu estou dando aula em todos esses cursos. saí da FMU e procurei outro nível
universitário por que eu sempre gostei da M. E agora embora esse grupo tenha sido comprado por um grupo
americano, melhorou mais ainda a nossa mudança em termos de professor por que eles dão muitos cursos para
que a gente possa aperfeiçoar. Eles dão cursos de inglês, francês, ética, tudo online. E fora as palestras que a
gente assiste também que são considerados, para nosso currículo é muito bom, para o Lattes também. Sem ter
nenhum acréscimo. Se nós quisermos fazer alguma pós-graduação, um mestrado a gente consegue também uma
boa bolsa de estudos.
***

Apêndice D7: Professor de Tecnologia de Informação
Data da entrevista: 20/03/2016
TRAJETÓRIA: Família, Educação formal, Docência
Família
Nasci em Belo Horizonte, sou mineiro / Então meus pais sempre tiveram muita dificuldade, meu pai era
caminhoneiro e minha mãe dona de casa e fazia bico para fora de costureira.

Educação formal
estudei o ensino Fundamental e Médio sempre em escola pública, comecei a fazer engenharia civil na UFMG
passei até muito bem colocado, fui o primeiro do curso e o sexto lugar geral da UFMG, entrei em 92, mesmo
tendo estudado em escola pública o tempo todo. / fui fazer a UFMG e na mesma época fui servir o Exército

302

como aluno do CPOR que já estava na faculdade e entrei para virar oficial. E aí acabei achando um caminho e
acabei ficando no Exército 8 anos, no curso de formação do Exército eu fiquei em 1º lugar na minha turma. / aí a
engenharia como era muito puxado acabei tendo que largar a engenharia civil na UFMG, fiz só um ano, quase
dois anos, fiz o ciclo básico, não vi nada de engenharia, só vi matemática, cálculo, química, física / continuei no
Exército e mudei para Juiz de Fora, fiquei lá em Juiz de Fora trabalhando no Exército, lá que eu fiz outro
vestibular para entrar em Computação, comecei a cursar Computação /com 21 anos era Tenente e tinha lá 30 a
40 pessoas abaixo de mim do meu pelotão que eu tinha que cuidar. // Centro de Curso Superior de Juiz de Fora,
escola particular. Só que dois anos depois eu voltei para BH, consegui transferência para BH e comecei a
trabalhar de novo em BH e transferi também a faculdade e terminei na Nilton Paiva lá em BH. / em São Paulo
fui procurar, não queria parar de estudar procurei uma coisa para estudar, alguma coisa para eu fazer aí eu
descobri o mestrado na USP, aí que eu fiz o mestrado no IME, na universidade de estatística da USP, isso em
2001 comecei o mestrado e 2004 eu terminei. / fazendo o mestrado fui fazer um curso de pós-graduação na
antiga FASP sábado o dia todo, então o sábado o dia todo ficava estudando lá. Faculdades Associadas de São
Paulo, não existe mais, curso Projeto de redes de computadores // E aí em 2004 também surgiu a oportunidade de
fazer um curso de especialização no Japão, um curso de engenharia de redes, network engineering. E aí eu fui
para o Japão em 2004 e voltei em março de 2005, fiquei lá quase 6 meses, 5 meses estudando e fazendo um
curso de especialização olha, nós vimos a sua prova, nós vimos que você tirou 93%, e não sabemos se o curso
vai agregar muito para você” aí eu falei “não, vai sim, tenho 7% ainda para aprender, e ainda assim eu não
acredito que vai ser só 7%, porque a gente sempre aprende bastante quando a gente faz algum curso,
independente se o assunto a gente acha “que domina ou não”. E realmente eu aprendi muito mais do que os 7%,
me aperfeiçoei muito em uma tecnologia chamada Linux que eu não dominava quase nada, e aí no final do curso
eles aplicam novamente uma prova para saber como foi a agregação de valor, nessa eu tirei 100%.” // [qual foi a
diferença de ensino no Brasil e Japão?] Lá era bem mais prático, então as aulas eram bem roteirizadas, você
tinha a introdução teórica e logo em seguida você já fazia a prática com práticas bem escritas bem detalhadas
com roteiros bem feitos. É bem interessante porque você vê na teoria e aplica logo em seguida na prática. // A
primeira grande viagem que teve como apoio foi a do Japão que eu fiz o curso sem dúvida, além do
conhecimento, quando eu cheguei lá, tem uma coisa interessante, eles sempre quando a turma chega para fazer o
curso, eles aplicam uma prova de nivelamento para saber como está a turma, ai nós fizemos a prova, eu fiz a
prova e tirei 93%.

Docência
E aí durante o mestrado que eu comecei a vida acadêmica, lembro que lá sempre mandavam vagas de
professores e numa dessas mandaram lá da Faculdade, comecei a trabalhar na Faculdade em 2002 e estou até
hoje lá.

Atividade remunerada paralela
Então eu fiz a faculdade e fiz um concurso público, comecei a ver concurso público como uma opção para poder
melhorar, não é, para poder ter um emprego estável. E o primeiro que eu fiz foi o da Caixa Econômica Federal e
passei como administrador de redes na área de TI. .... eu acabei escolhendo São Paulo. // E nesse período eu já
fiz outro concurso em 2003 e fui aprovado no Tribunal de Contas do Estado como Agente da Fiscalização na
área de TI, E estou lá até hoje, no Tribunal de Contas, hoje lá eu sou o diretor da área de sistemas.

COMUNICAÇÃO
[uso específico das tecnologias de informação e comunicação no exercício da sua docência] Impacta que o
professor tem que estar cada vez mais atualizado porque se ele bobear um pouquinho deixar um pouquinho de
estudar ele fica para trás em relação aos alunos. // e aí essa autoridade do professor que já é pequena acaba indo
por água abaixo não é. Então o professor está sempre pisando em ovos, sempre andando na corda bamba, não
deixar ser surpreendido por uma informação mais recente, mais nova da qual ele não teve acesso ou não soube
antes dos alunos. Claro que isso vai acontecer eventualmente com todos, mas não pode deixar acontecer no nível
que o aluno perca a confiança no professor porque a princípio o professor está ali para facilitar e mostrar o
caminho e para mostrar as novidades e se frequentemente ele é surpreendido pela turma dos alunos ou pelos
outros professores, pelos alunos ele acaba tendo uma dificuldade grande de se manter e manter a sua autoridade
na sala de aula. // os alunos vêm com novidades com informações mais recentes, mais atualizadas do que o
próprio professor.

CONSUMO
eu consumo muita internet, não tem jeito e livros consagrados, artigos. // Até pouco tempo era livro físico, mais
eu ganhei da minha esposa um.... como é que chama aquele da.... o Kindle // Gostei, muito bom, muito prático.
Inclusive agora tenho 5 ou 6 livros lá no Kindle que estou lendo quase que simultaneamente, uns 2 ou 3 da área
de TI e mais uns 2 ou 3 de interesses diversos, não especificamente na área de TI. // [viagem de estudo técnico
possibilitou conhecer a cultura de todos os continentes, embora delimitado a países menos desenvolvidos] nunca
me contive me contentei sempre com o mínimo para passar, sempre busquei ser o melhor mesmo, isso é uma
coisa pessoal minha. Então, essa foi uma grande viagem que teve para conhecimento, e não só conhecimento
técnico, porque o lugar que a gente ficou lá, era uma escola que a gente também ficava e dormia lá, tinham os
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quartos, tinha cem quartos, então tinha cem pessoas de países diferentes do mundo, 70 países representados, era
uma torre de Babel, eu não sabia inglês, cada um da sua turminha falava da sua língua, ai tinha a turma dos
latinos, a turma dos africanos, dos árabes, e ai sempre tinha festa e tinha toda essa troca cultural que era
sensacional, então isso não tem preço, não paga, e o conhecimento a bagagem que você obtém nessa troca
cultural, você evolui e aprende bastante. .... sempre gente nova chegando e saindo, porque o curso tinha vários
cursos diferentes e durações diferentes, o meu durava quase cinco meses, tinha curso que durava um mês, durava
três meses, então sempre tinha gente nova, conheci lá, umas duzentas pessoas diferentes e 70 países diferentes
em torno do mundo não é. Claro que são países de terceiro mundo porque isso, esse curso que o Japão oferece
faz parte do acordo pós-guerra do Japão de treinar, de passar a tecnologia para países de terceiro mundo através
de uma agência deles, então é uma bolsa do Japão o Japão que paga o curso para quem vai lá, então ele é bem,
bem interessante, e coincidiu que foi a minha primeira viagem internacional. // depois teve várias outras viagens.
Teve Congressos Internacionais que eu fui também, tem o programa que eu fui lá na Flórida, um programa de
intercâmbio com a NASA então conhecem empresas e como as empresas fornecem para a NASA, como elas
trabalham para montar foguetes para a NASA, vai na NASA, visita, é um negócio bem, bem interessante, você
vê como que é a tecnologia aplicada e não a tecnologia pela tecnologia, fora as viagens de passeios culturais que
eu fui para a Europa. [viagens de turismo pela Europa] Conhecer a cultura, ir em museus, ver cultura diferente
não é. // fui com uma turma de pós-graduação acompanhando para um módulo internacional que eles estavam
fazendo. // Mas lá eu já fui fazer um curso no Texas, um curso pela SAP, então eu fiz lá em uma cidade chamada
Sam Houston, que ficava em Huntsville, que tem a prisão que mais executa condenados à morte nos Estados
Unidos. [prisão The Walls, no Texas] Fui visitar, é um negócio meio esquisito, porque mostra lá as coisas que
eles acham com os presos e mostram a primeira cadeira elétrica que eles usavam, e fotos das pessoas que foram
executadas, é meio triste, mas é bom para você conhecer como as coisas funcionam.

PROFESSORES
Contextualização é um negócio mais complicado, talvez saber o que está acontecendo no mundo, saber as
notícias em relação aos acontecimentos e não só do Brasil como no mundo, viajar, conhecer outros lugares é
importante, conversar com outras pessoas, saber as dificuldades. No seu trabalho, conhecer qual que é a
atividade fim da sua empresa para qual você trabalha porque a TI não exige por si própria, existe para dar apoio
e dar suporte, facilitar a vida de outras pessoas e facilitar a vida da empresa para que a empresa consiga
resultados melhores. E esse tipo de contextualização de aplicação de TI é uma coisa que as pessoas que
trabalham em TI muitas vezes não tem. E isso foi em conta muitas vezes no meu trabalho no Tribunal de Contas
que a TI vivia como se fosse dentro de um casulo ela por ela própria, e houve inclusive uma mudança de direção
no passado quando eu virei diretor para alinhar muito mais a atuação de TI em relação a fiscalização que é a
atividade afim do tribunal do que era antigamente. Então essa dificuldade e colocar na cabeça das pessoas que
estavam lá trabalhando complica, não é uma atividade fácil, é meio complicado. // [Professores no Japão] Eles
eram... tinham muito o papel de facilitador no aprendizado, deixava dividir os alunos em grupos e ficavam dando
ali o apoio e suporte para os grupos desenvolverem as atividades que eram propostas sem dar a resposta, dando o
caminho, para fazer as pessoas pensarem não é, hoje em dia as pessoas tem muita preguiça de pensar. // Bom, eu
sei que alguns falam bem de mim, mas você não consegue agradar a todos então aí eu não tenho uma opinião
muito formada em relação a isso não .... Eu acho que a imagem perante a maioria é boa, gostam, admiram, mas
é... Já escreveram, na agenda, agradecendo por ter dado aula, por ter sido um diferencial na vida deles a mais
uma oportunidade, vários e-mails desse tipo. [sonho como docente?] Como docente, talvez ter algum aluno que
se destaque também no mercado de trabalho, se destaque indo, sei lá, regional, internacional, eu acho que deve
dar um orgulho ter um aluno desse tipo. [frustração na docência] , quando você vai lá, prepara a aula trabalha
com carinho e as pessoas e os alunos não dão valor aquilo e prefere ficar batendo papo, mexendo no celular e
você lá se esforçando para fazer um bom trabalho, é decepcionante, é bem frustrante // [tem alguma figura desse
mundo ligado ao ensino que você admira] Um que eu gostei bastante, que eu até vendo um filme, que é “A
Teoria do Tudo” do Stephen Hawking, o que aquele cara passou e ele não desistiu é de se admirar não é.... ele
teve a coragem de falar que naquela época “não, a minha teoria naquela época estava errada” e foi à dissertação
de mestrado dele, então, é uma pessoa que com todas as dificuldades do mundo, conseguiu ser um destaque
mundial na área que ele trabalha, e ainda assim consegue ter a coragem de assumir quando está errado, embora
seja um meio caos assim na vida pessoal.// assim que eu terminei o mestrado eu lancei um livro também sobre o
tema de Redes e Roteadores, a primeira edição foi lançada em 2004 e a segunda edição em 2010.

ALUNOS
Eu acho que as gerações atuais tem vindo cada vez com menos respeito ao docente não é. Atribuem muito mais a
responsabilidade de uma nota ruim ao professor do que a si próprio, não faz nada para mudar para melhorar tem
preguiça de pensar, vem assistir aula e não traz um caderno sequer para anotar, o professor passa uma atividade
no quadro ele não se esforça nem para fazer e espera o professor responder para ele poder copiar // Antigamente,
[....] as pessoas vinham muito mais motivadas, davam muito mais valor ao fato de estarem em uma faculdade,
hoje não sei por que, se popularizou demais, se ficou mais fácil entrar as pessoas não dão tanto valor assim e
consequentemente se você não dá valor você não se dedica, você não se dedica como deveria. // antigamente
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tinham mais respeito com o professor, chegavam a admirar os professores e se destacavam os que eram bons.
Hoje para a maioria o professor é só um dificultador, ele está lá para atrapalhar o objetivo dele que é pegar um
diploma, só isso que é de pegar o diploma não é aprender, não é melhorar, não é se destacar. // Muitas vezes
para mostrar em casa, mostrar na família, mostrar para o chefe para o patrão e depois algumas vezes ficar
lamentando que não tem oportunidade não é. “Olha aqui eu tenho ensino superior e não tenho oportunidade”, se
esquecem que não é isso que um empregador busca, ele quer dedicação, ele quer comprometimento que é uma
palavra que falta muito hoje em dia em qualquer área, inclusive na sala de aula, comprometimento é um negócio
difícil de encontrar, as pessoas são muito voláteis. Com essa quantidade enorme de informações e de fontes de
informações as pessoas acabam não se comprometendo muito com determinado assunto por muito tempo. //
alunos chegam com dificuldade em português em escrever, e são coisas importantíssimas para qualquer área
da…qualquer área de trabalho, área de conhecimento. Se uma pessoa não sabe matemática básica
consequentemente para TI não vai conseguir desenvolver lógica de programação porque é um negócio que
precisa pensar um pouquinho mais, buscar uma solução muitas vezes diferente que ninguém tinha pensado ainda
para poder resolver um problema. E se ele não consegue fazer uma operação de matemática simples uma
operação estatística simples acaba que ele não consegue nem entender o problema que está sendo proposto. E a
mesma coisa com o português, se você não consegue entender o que está sendo perguntado consequentemente
ele não vai saber responder porque ele não entendeu sequer a pergunta. Ele tem que primeiro entender o que está
sendo proposto, buscar solução comparando, analisando diversas áreas de conhecimento e não só TI. [Que áreas,
por exemplo, que ele precisa saber?] Às vezes relações humanas, matemática, um pouquinho de estatística,
física, e a própria língua portuguesa, e algumas vezes até geografia e história que são coisas importantes para
poder formar um cidadão completo // O que me dá raiva é, por exemplo, quando você está explicando uma coisa
para a turma, você explica, detalha e aí você depois de meia hora começa abordar outro assunto que depende
dessa explicação aí o aluno vai lá “Ah não entendi”, tudo bem aí você explica novamente e pergunta na segunda
e terceira vez e aí na quarta vez “bom você não entendeu porque na hora que eu estava explicando você estava
conversando, estava...” então esse tipo de coisa dá raiva, eu não tenho muita paciência talvez quando o aluno não
faz a parte dele, então se ele não faz a parte dele não vai conseguir atingir o objetivo que ele está propondo. // O
ensino a educação é um negócio que depende de todas as peças e o aluno é uma peça fundamental e se ele não
fizer a parte dele bem feita, da forma adequada como tem que ser feita ele não vai conseguir atingir o objetivo
que a gente propõe como conjunto não é. Isso eu falo bastante nas entrevistas com alunos candidatos da pósgraduação, eu falo a gente trabalha bastante aqui para ter curso de qualidade, os professores são qualificados,
trabalham na área para poder trazer essa experiência para vocês, a escola coloca a estrutura adequada para vocês
desenvolverem um bom trabalho, só que tudo isso é inútil se vocês não fizerem a parte de vocês, e a parte de
vocês é a mais de 50%, então vocês tem que fazer a parte de vocês, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que
reservar 5, 6 horas por semana fora para poder estudar as atividades propostas senão vocês vão sair
decepcionados, vão sair falando mal e isso a gente não quer. Então a gente fala lá para quem quer fazer curso de
pós-graduação e na entrevista ele já sabe essa regra para depois eu possa cobrar, ele já está sabendo que tem essa
responsabilidade que ele deve assumir para poder fazer o curso com qualidade // hoje em uma escola pública se o
aluno desrespeita o professor ele é ovacionado pelos colegas, não acontece nada com ele e o professor que acaba
se afastando não é, então é uma inversão de valores bem complicado.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
[Quando você fala em resgatar essa palavra resgatar ela se refere a que?] Talvez já tenha existido sim, mas não
da maneira adequada, resgatar talvez de uma forma diferente. Por exemplo, quando eu estudava no Ensino
Médio, Ensino Fundamental o ensino público ainda era bom embora estivesse em decadência, tanto que as
pessoas que não conseguiam ir bem na escola pública transferiam no meio do ano os filhos para escola particular
para pagar, as famosas escolas “o papai pagou, passou”, hoje não, hoje você raramente fora as universidades
encontra alguma escola pública de qualidade. A coisa mudou muito o Estado talvez tenha aberto mão aí abdicou
da educação de uma forma que mantém lá só por manter, só para atender a Constituição, mas não da maneira
como deveria manter. Então antigamente embora não fosse o ideal, não havia essa preocupação tinha em cima da
qualidade, porque hoje não tem mais, então talvez tenha que resgatar essa parte, mas melhorar várias outras
técnicas. Eu fui militar, fui tenente do Exército, hoje as escolas militares do Exército, o Colégio Militar, por
exemplo, tem uma educação fantástica, em BH uma das melhores escolas é o Colégio Militar de Belo Horizonte,
e além da educação formal do ensino, também ensina hierarquia, disciplina, porque é uma escola militar, então o
aluno vai lá, se ele desrespeitar o professor ele vai ser punido, não chega a ser expulso.
***
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Apêndice D8: Prof. de Contabilidade
Data da entrevista: 27/02/2016
TRAJETÓRIA: Família, Educação formal, Docência
Família
Nasci aqui em São Paulo, sou paulistano e, quando eu atingi mais ou menos por volta de 10 anos, o meu pai
aposentou e queria sumir dessa vida digamos que caótica da capital. E acabei caindo na cidade de Rubineia. Com
mudança e tudo, a família, eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. E no período de escola, depois fui para
faculdade, constituí a minha família por lá. Estava indo para antiga quinta série que hoje é o sexto ano, né? Do
novo formato de educação. // [E era escola pública ou privada? ] Pública. Todo o meu ensino foi público.
Digamos que, pelos indicadores, desde quando eu cheguei lá, a escola que eu estudei sempre esteve entre as
primeiras de São Paulo e do Brasil. // É, eu, na verdade, acho que eu fui muito feliz nessa época, porque eu
cheguei justamente em uma época que existia, ou melhor, o governo de São Paulo estava implantando a chamada
Escola Padrão. E justamente essa minha escola, ela foi escolhida na região como a chamada escola padrão.
Então, houve, acredito eu, né? Porque eu era pequeno não tinha... muita noção disso, mas acredito eu que houve
uma... digamos que um interesse maior de que aquela escola fosse para frente, em nível de educação estadual.
Então, o que nós pensávamos, nós fazíamos. Na época eu participava muito da escola, ativamente da escola,
como Grêmio Estudantil, Caixa de Custeio, os eventos, eu chegava e conversava diretamente com a direção da
escola." Ó, gostaríamos de fazer um campeonato. Gostaríamos de fazer um teatro. Gostaríamos de fazer uma
olimpíada temática, cultural". E graças a Deus, com a ajuda de alguns colegas, porque a gente não faz sozinho,
né? A gente conseguia implantar essas coisas dentro da escola. Então, para mim, eu tive assim uma escola...
Fundamental, Ensino Médio que é fantástico. Para mim foi excelente, meu pai ter saído daqui e ido para lá. [...]
eu frequentava a biblioteca, muito. Uma biblioteca municipal e da escola e a Dona Cida que até então era
responsável pela biblioteca gostava muito de mim foi daqui, foi de lá e começou a conversar comigo se eu não
gostaria de trabalhar na biblioteca. // [falando da bibliotecária] Ela se dedicou ao seu período todo como
enfermeira aqui em São Paulo, inclusive é uma das pessoas que saíram de São Paulo, para ir para o interior, e
acabou conhecendo Rubineia. Uma cidade como eu falei fantástica em todos os sentidos, embora muito quente.
E ela acabou se instalando por lá, acabou fazendo amizades e perceberam que ela realmente é uma enciclopédia
ambulante. Ela lia demais, mesmo que tivesse uma formação na área de [...]. // Naquela época, eu tinha acabado
de entrar com o meu pai, pela idade, né, eu já estava indo para o primeiro do ensino médio, meu pai falou assim:
"Sandro, você precisa trabalhar. Não é só estudar. Você precisa trabalhar e estudar, trabalhar e estudar para saber
como é que é o suor das coisas e tal".[função na biblioteca] Atendimento. Atendimento, indicação de livros,
porque estava na frente da escola, então, os alunos saíam de lá vinham direto da Escola, "Olha eu precisava do
livro das Aventuras de Xisto. Precisava do livro Escaravelho do Diabo", então a gente já sabia o que era, o que
deixaria de ter e tal, enfim, a gente direcionava, inclusive até os alunos de faculdade. Lia bastante porque ela me
cobrava. Ela falava assim "você foi a pessoa que eu escolhi para poder conversar com o prefeito para poder te
contratar. Então, como eu sei que você é um bom aluno, já te investiguei na escola, eu quero que você tenha uma
boa formação, porque você pode até não ficar biblioteca, porque o seu perfil não é de ficar aqui na biblioteca,
mas até sendo um bom estágio para você adquirir cultura". Então, para mim foi fantástico. Todas as férias eu vou
lá "Oi, tudo bem, Dona Cida?", "Oi, meu doutor. Tudo joia?". Então aí eu passo para ela a nossa vivência aqui
em São Paulo de faculdade São José do Alba, o curso que eu estou fazendo, em que estágio que eu estou no
curso, e ela... assim, para ela é como se eu fosse um filho, né? Porque... praticamente ela me ajudou em uma
situação de formatura, né? // A minha menina tem 14 e o meu menino tem 18. Hoje a menina está no nono ano,
né, de uma escola particular. E o meu filho, eu tive a grata não digo surpresa porque a gente vem preparando ele
para isso, né? Dele ter passado no vestibular na Universidade Federal de Dourados no Mato Grosso do Sul e
depois ainda conseguiu também a vaga na Universidade Federal do Triângulo Mineiro em Uberaba, vem
estudando Engenharia Mecânica em Uberaba. // Porque agora eu tenho, como eu falei para você, no início, eu
vivo um triângulo agora. Estou aqui em São Paulo, tenho as minhas meninas, né, a minha esposa e a minha filha
que eu chamo de meninas, em Rubineia e o meu filho em Uberaba. Então, eu tenho que viver esse triângulo aí
amoroso, familiar, para poder dar conta. // [ esposa é diretora administrativa do clube do Professorado Paulista]
toda parte de atendimento, de finanças, a parte administrativa ela tem um contato direto com o presidente, o vicepresidente do clube, então, enfim, ela está... digamos assim, dentro de um município, até para nós em se tratando
de situação financeira, em se tratando de empregabilidade, ela está muito bem empregada, graças a Deus

Educação formal
Eu lembro muito bem que dois professores que inclusive foram coordenadores de curso, vice coordenadores de
curso, eles chegaram com panfletos da PUC, até porque eles eram, um deles era formado, era mestre pela PUC, o
outro não, mas como conviviam muito juntos, eram sócios em algumas atividades e tal, então instigavam a
gente.... "Olha, vocês terminando a graduação, daria para fazer o mestrado lá na PUC, tem Ciências Contábeis.
Eu peguei e mandei e-mails sem esperança alguma de devolutiva, de feedback para professores que atuavam na
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área dos mestrados aqui em São Paulo. [...]"Qual que é a sua ideia tal não sei o quê?", ali eu levei um susto
porque nós que somos do interior ainda mais lá daquele fundão. É verdade. Nós, eu conheci alguns autores de
livros pelos livros, não tinha a mínima ideia de ter contato com essas pessoas, o mundo... [...]eu na minha
modesta concepção, o mundo era totalmente um vácuo, um buraco negro entre eu e os autores. Esse era o meu
pensamento na época. Então, autores como Eliseu Martins, o próprio Valmor, [...]Então eu estando aqui em São
Paulo eu tive contato com a boa maioria daqueles que eu achava que para mim eram semideuses, né? //
[...]"Gente, eu preciso descansar", porque o mestrado não é simples, a gente não tem a ideia do que que é esse
estudo. [...]Então eu vou dar uma descansada e parei de tudo praticamente. Eu só ia batia bola nos fins de
semana, quando eu ia para a minha cidade, mesmo assim não era sempre. Até, porque, poxa, eu vou para casa
nos fins de semana para ficar com a família e ia jogar bola. Então a minha filha, meu filho, a minha esposa, os
meus familiares, "e aí? Você vai jogar bola poxa? Mas a gente ia fazer tal coisa". Então, quer dizer, eu não
poderia fazer esse tipo de troca. // Quanto à minha família, eu venho de um esquema de vida em São Paulo, na
verdade eu vivo uma... um tripé. Eu atualmente estou aqui em São Paulo estudando doutoramento, como eu já
falei, mas já venho da época desde o mestrado, de 2006 para cá, estou aqui em São Paulo vivendo uma vidinha
mais solitária, né? Porque a minha família vive em Rubineia, região de São José do Rio Preto, ainda São Paulo.

Docência
Sou formado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gerência Contábil e Auditoria, pós-graduado em
Administração Pública, fiz o Mestrado em Ciências Contábeis, na FECAP e estou doutorando no momento no
Mackenzie em Administração de Empresas focado em Finanças corporativas

Atividade remunerada paralela
Influencia na seleção. Eu falo isso também por que eu senti na pele. Quando eu estava na universidade lá no
interior, eu nunca fui mal aluno [...]eu recebi entre os folhetos uma oportunidade de prestar um processo seletivo
da KPMG [...]. E aí eu me preparei de tal forma, que até aquele dinheirinho que eu recebia do meu pai em termos
de mesada, para alugar um terno para vir para São Paulo. Comprar passagem, alugar terno, tudo certinho, [...]na
fila da entrega de currículo, né, em documentos prévios, né, nossa, eu me sentia cada vez mais pequeno, cada vez
que eu conversava com alguma pessoa ou ouvia, porque eu já estava com medo já de conversar. Eu ouvia o
seguinte: "Bom e aí, qual que é o idioma que você domina? Ah, olha, eu domino inglês e espanhol. Ah e você?
Ah, eu conheço alemão, porque a minha família é alemã, tal e não sei o quê. E o inglês". E o outro? Ah, o outro
tinha formação do italiano clássico, putz, ali, eu já falei assim 'Meu Deus! eu nem sabia que existia italiano
clássico". [...]"Ah da onde você vem? Ah, eu venho da PUC. E da onde você vem? Eu venho do Mackenzie. Da
onde você vem? Eu venho da universidade tal. Ah e você? Eu venho do interior de São Paulo [...]E percebia-se
uma certa, nos próprios alunos, uma certa, né, e aí eu não participava mais dos papos, eu era isolado, só ouvia.
Então ali eu já tinha a seleção, né, digamos assim, antecipada do que poderia ser o meu resultado lá. [...]Mas ali
eu já, na própria fila, eu já percebi que eu já tinha uma separação do joio e do trigo. Tá certo? Eu senti na pele,
né? Agora imagina os alunos de hoje que por mais que tenham toda essa tecnologia, ainda não estão preparados
para esse tipo de coisa. Agora, aqueles que já tem uma boa formação, que os pais realmente puderam dar essa
oportunidade para eles consequentemente eles estão anos luz, não é pouco não, anos luz na frente dos alunos que
saem da universidade de massa, como eu retratei.

COMUNICAÇÃO
“Olha, eu estou mandando a lista hoje à parte". Então você vai ficar com o município tal, tal e tal. Baixa. Olha só
a internet entrando aqui de novo. Baixa lá, procurar ter vivência de onde procurar as informações no site do
município e faça aquele que eu pedi no meio da aula que eu trabalhei com vocês baseado no artigo tal e tal. //
Então, eu acredito que, a partir da década de, final de 70, começo de 80, eu acho que houve um certo
relaxamento, tá certo? Da educação no país. Há ponto de hoje, eu posso falar isso, porque eu tenho uns colegas
nestas condições, de não ter tido a formação que deveriam ter. E aí, algumas coisas me assustam porque nós
discutimos hoje na universidade a condição de algumas técnicas mais atuais é... por exemplo, do ensino, como
chama? Tem um nome para isso, eu vou falar isso e você de repente, o ensino reverso, qual que é o nome disso
mesmo? É... puxa eu não lembro agora. [...]. Onde você disponibiliza informações on-line em determinada
plataforma onde você pede por meio da sua programação como professor ó "Leia sobre determinada coisa, tem
um exercício para fixação e na aula nós iremos discutir isso e fazer outros exercícios além da correção // Vamos
pesquisar junto, porque isso daí eu realmente não sei, tá certo? Semana que vem você, qual seu nome? Fulano de
tal, então você vai trazer para sala e eu também. [...]Aí eu acredito que essas adequações entre tecnologia, entre
é... entre o professor e o formando, né? O aluno em formação tem que ter uma adaptação muito grande. E que,
muitos professores ainda em 2016 não têm. // E ele não está a fim daquela aula retrógrada, tradicional, ele quer...
ainda mais na área de Ciências Contábeis, ele quer prática. Ele não quer ficar bá, bá, bá. Ele quer mexer, ele quer
usar, quer, olha, você explica meia hora, 20 minutos, professor e dá exercício porque é isso que a gente precisa.
Tá certo? Então, esse é o perfil do curso de Ciências Contábeis, esse é o perfil do professor e o perfil do aluno. E
você tem que captar isso daí...

CONSUMO
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Eu volto a esbarrar na formação do professor e na qualificação do aluno. A ideia é a seguinte: o aluno, por mais
que ele não tenha, talvez uma formação técnica da escola, ele já nasceu tecnológico. Os professores tiveram uma
formação ainda da década de 80. Então, os professores que ainda tem uma formação dessa época, eles têm
resistência e uma problemática muito grande de lidar com esses alunos. Eu em particular, eu tinha uma
resistência muito grande também, porque para mim era intolerável, era uma coisa de outro mundo, eu estava lá
explicando a matéria, matéria importante para eles saberem a técnica de determinada coisa e ele lá no
computador, ele lá no software, no Tablet, ou agora mais usualmente no celular. Para mim me irritava aquilo
porque era do tipo "Olha, eu quero toda atenção para mim", não quero que você tenha outra atenção, porque
depois na hora que você vir a me perguntar, eu não vou te responder e já vou te marcar para não... "desculpa,
você estava fazendo tal coisa, então não tenho mais o que fazer por você". Isso por que também eu sou da
geração "X". // Mas para as aulas, eu geralmente utilizo os livros que são os livros para poder eu ter a... o que
tem de mais atual, porque é o que os alunos vão acessar, tá certo? Que é o que está mais próximo deles, procuro
saber quais são os livros da biblioteca, porque, por mais que eu trabalhe com 10, 12 livros para essa disciplina,
eu tenho que saber o que que eu posso indicar para o aluno // E eu me preparo bastante, sabe, eu vou pegar uma
disciplina, então eu vasculho todos os livros que têm e alguns atuais. Peço a Editora, se ela puder me ceder, né,
dar como cortesia ótimo, senão eu vou lá e compro. // para ministrar aulas, eu sou um cara que eu fuço muito.
Eu, por exemplo, eu estou dando aula de contabilidade pública que é a minha expertise. Eu tenho 10, 12 livros e
tento fazer com que eu esteja dentro da... dos livros atualizados, porque a gente sabe que contabilidade também
ultimamente vem mudando bastante. // [usa livro impressos ou e-books?] Impressos. É. Geração X, como eu, é
ler, escrever, rabiscar, né? Algum... hoje que estou no doutoramento, não dá para ficar imprimindo todo os
artigos, então aí eu sou obrigado a fazer a leitura dos artigos no micro,

PROFESSORES
A vida docente começou por ali, mas o fato de eu ter toda aquela convivência de Grêmio Estudantil, de
movimentação de escola, política, né, que eu me envolvia muito na política também do município, enfim, isso
daí foi fazendo com que eu me soltasse para trocar ideia, para conversar com... desde a, desde o cara da sarjeta
até o deputado, senadores, que tiveram no município. // Por exemplo, a análise de demonstrações contábeis eu
uso Artigos, porque algumas Monografias de alunos que tornaram o seu Artigo publicáveis em eventos, por
exemplo, e "Pessoal, olha que bacana. Esse indicador aqui, ó. Como é que eles fazem?". E para mostrar para os
alunos que tem serventia, porque senão o que você vai mostrar para eles?

ALUNOS
Então, quer dizer, é muito difícil, né, um aluno que chega até a universidade, não saber escrever, não saber ler e
nós, acontece muito isso nas universidades privadas, de nós termos que ensinar matemática, português, "Olha
isso aqui é uma palavra acentuada, isso aqui precisa pôr uma vírgula. Ó, na matemática você precisa raciocinar
esse problema, como tal. E aí o aluno "Putz, problema? Nós temos que mudar algumas terminologias, você fala
“problema’, é problema para ele, ele não vai conseguir fazer. // "Professor, eu vim aqui te pedir desculpas", eu
olhei para cara dela "O quê?", "...porque eu não vim essas duas semanas, né, e o senhor deu atividades e tal que
vai me prejudicar, mas eu tenho que te pedir desculpas, primeiro porque para mim é interessante, é aprendizado,
e pelas suas aulas. Mas o meu problema é de que eu estou separando do meu namorado, quase noivo e ele está
me perseguindo a ponto de querer me machucar. E nós estudamos aqui na mesma faculdade. // Se o senhor for
explicar mais alguma coisa a partir das 22:30 eu vou perder, então eu vou ficar. Mas se o senhor falar para mim
que não vai ter nada, eu preciso ir embora porque eu fui assaltada na semana passada. // Eu vou causar problema
para ele. Percebeu? Não, não, essa dinâmica, como é que funciona essa ideia? Sabe? Eu tenho que utilizar
algumas artimanhas, nós temos que ser um pouco atores, para poder, olha, como é que eu vou fazer a transição
para que ele possa entender, tá certo? Então, em alguns momentos, eu que trabalho na área de Contabilidade que
utilizo muitos termos técnicos, eu tenho que suavizar a linguagem para depois eu tentar chegar, conforme a
turma, na condição de... deles entenderem. // Se eu faço uma amarração no finalzinho da aula que eles vão
perder, eles ficam. Só que eles vão para casa amedrontados no sentido de perderem a condução, de chegarem a
ter esse problema de assalto e por que nós sabemos que os nossos moram fora do perímetro, como se diz, central
da cidade. // você pega um aluno que a partir... agora eu vou fazer a amarração, que não teve pontos de educação
familiar, tá? De suma importância, como palavrinhas de obrigado, dá licença, não teve, porque os pais não
tiveram tão presentes, tá? E quando se tem um ou outro presente também de repente acaba não tendo aquela
força de cobrança, né? E depois venhamos para o ensino, seja o ensino fundamental, o ensino médio que seria a
preparação não só de caráter como de formação mínima necessária para entrar na universitária. Ele também não
foi bem informado por conta do professorado. Sabe? Então, eu acho que o problema da educação, hoje, no pais,
e nas três esferas, vamos dizer assim, né? Fundamental, eu não vou nem dizer infantil embora também acho que
também ajude, né? Mas fundamental e médio antes de chegar no universitário já chega complexo, já chega com
problema. // os alunos que estão preparados para esse tipo de coisa, eles querem material, eles leem e vem
preparados para as aulas, mas isso é universidade de ponta. A Universidade Federal no meu caso lá na UNIFESP
eles pedem isso, tanto é que eu estou com o e-mail aqui e o pessoal "Professor, e aí? Vai ter alguma coisa para
semana que vem e tal?" Semana que vem, não está nem preocupado com a aula de sábado que eu vou dar
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amanhã. "Então, mas tem material já para semana que vem?". Olha só. Porque eles querem ler, querem fazer
exercícios e antecipadamente para tirar dúvidas. Então praticamente as minhas aulas na Federal embora eu
ensine algumas coisas de forma técnica é mais um tira-dúvidas com resolução de exercícios do que
necessariamente dar aula. Já nas massas você manda, pede para ler, eles não leem, não estão preparados para ler
ou por falta de tempo, ou por... não estarem afim ou por não se adequarem ainda a essa sistemática e você tem
que fazer uma aula por semana. Tá certo? Claro que eu adotei uma técnica que, técnica eu não digo, uma forma
de dar aula que assusta todo mundo, tá? Por quê? Porque "Gente, ó, eu mandei o material para vocês, vocês
lembram?" Tá bom, o que que é isso? O que que é aquilo? Qual o tema da aula de hoje? Qual é o meu nome?
[...]"Ô, professor, o senhor não mandou ainda. Já mandou, não mandou? Vai disponibilizar?". "Disponibilizou já
no Moodle ou não? Como é que está?" Então, a cobrança, por parte dos alunos, é diferente. Enquanto na de
massa não tem cobrança de nada, as de ponta e a Federal tem. // Eu cumprimento um por um. E ali você já
começa a perceber a realidade de cada um. Para todos os alunos em qualquer instituição, por quê? Porque nós
sabemos que quem estuda no noturno já vem com todo o perrengue do dia, né, do trabalho, temos pessoas que
têm problemas familiares. Tem pessoas que têm problema de saúde. // essa questão de tecnologia até, porque, e
aí eu tive que aprender aos poucos "Não, professor, eu estou aqui no celular, mas estou vendo a tua matéria. Ó, e
ele mostrava Wikipédia, alguma coisa, que ele achava lá e contemplava sobre a matéria". Então, aí eu tive que
abrir mão daquela minha irritação, por quê? Porque o aluno realmente aquele aluno realmente ele estava usando
a tecnologia para sala de aula. E alguns professores de repente achavam até que era uma afronta do tipo 'Ó, ele
está querendo me testar, então ele vai fazer uma pergunta da matéria e tal". Aquele que não tivesse controle da
sala ou do conhecimento se enrolaria como eu já vi muitos colegas se enrolarem. Então, aí, a partir do momento
que a gente percebe que os alunos têm a tecnologia na mão e que eles têm a possibilidade de perguntar um algo a
mais para você e que talvez você não saiba,

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Em alguns momentos até a própria direção de curso, coordenação de curso, fala " os alunos estão dizendo que
você está pegando pesado. Os alunos estão reclamando lá que é muita leitura, muito isso, muito aquilo, aquilo
outro", e os nossos alunos não estão preparados para isso. "Não, tranquilo meu senhor". Aí vai do traquejo de
utilizar a outra forma de trabalhar, então esse é o formato que nós temos de ensino, na minha modesta
concepção. // eu trabalhei, acredito, em diversos nichos, faculdadezinha pequena, do interior, não tem recurso.
Em faculdade mediana já aqui em São Paulo cujas coisas acontecem conforme o olho do dono. Universidades
padrões como no caso da FECAP, o contato que eu estou tendo ali com o Mackenzie, embora não seja professor,
mas a gente percebe uma seriedade muito grande, a Strong embora seja pequena e tenha um convênio com a
FGV é de um tratamento exemplar em termos de Ensino Superior, ela tem a preocupação com o professor e com
os alunos e com a Universidade Federal agora, nesses quase dois anos. O fato de eu ter trabalhado nesses nichos,
a gente tem condições de distinguir quais são os focos que você tem que trabalhar com os alunos e qual o jogo de
cintura que você tem que ter como professor junto a cada uma das gestões universitárias. // O que que é uma sala
invertida? Você disponibiliza tudo até de forma tecnológica para ele acessar da onde ele quiser, o aluno, e
consequentemente você tem a possibilidade de cobrança ou de bate-papo ou de uma interação um pouco mais
rápida do que necessariamente seria se você tivesse só com aquele conteúdo, explicar passo a passo e tal, tal, tal.
O aluno fazendo a leitura antecipadamente só que aí eu acho cai em cima da sua pergunta de novo ainda bem que
veio a terminologia sala invertida. Os nossos alunos, eu não sei se a maioria não estão preparados para isso e
professores também. Tá certo? A tecnologia para professores por enquanto é o quê? Eu ter uma máquina onde eu
posso, a universidade que tem essa possibilidade, onde eu posso projetar a imagem e dar aquela aula tradicional.
// [Em] se tratando de escola particular, né, no caso as universidades, faculdades particulares, nós se pegamos
universidades cujo público é “de massa”, né, digamos massa em que sentido? Alunos que vem da periferia,
alunos que trabalham para pagar o seu sustento, que está ali com uma dificuldade muito grande para poder, em
estar em uma universidade, nós temos uma... dificuldade muito grande na área de ensino, que foi o que eu falei
logo no início, né? É a chamada má formação. Quando nós temos faculdades “de ponta”, se assim posso chamar,
uma FECAP, um Mackenzie, uma FGV, nós temos os alunos um pouco mais preparados, tá certo? Porque já
estão em boas empresas ou grandes empresas ou empresas multinacionais que estão ali na universidade para tirar
o título para ganhar uma coisa a mais, para elevar o seu padrão de trabalho dentro da própria empresa e tudo o
mais. Na Universidade Federal, embora somente seja dois anos mais, já temos noção do público, também são
alunos muito bem preparados. São alunos que fizeram cursinhos, são alunos que já tem um horizonte muito
avançado. Não vou dizer melhor ou pior, avançado. E mesmo aqueles que vêm de escola pública, porque tem
alguns alunos na área pública que conseguiram passar no vestibular da Universidade Federal de São Paulo, são
alunos muito esforçados. Então, a gente percebe que nós iremos deixar para a área profissional, nós sabemos que
produto vamos deixar. Na universidade pública, nós sabemos que por pouco ele não vai ter emprego. Ele entrou
na universidade já no segundo para o terceiro, quarto semestre ele já está empregado. Seja no estágio em um
trainee ou realmente uma empresa. // Exatamente. É o que chamamos, embora também não poderá servir como
via de regra que nós temos alunos muito bons também nas universidades particulares e dentro da de massa, né,
que eu fiz a separação, temos muito bons alunos e que infelizmente acaba não tendo a mesma oportunidade, ou
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melhor, a oportunidade é dada, a mesma oportunidade é dada só o fato da etiqueta universitária ser diferente e
ele não ter a possibilidade de mostrar o que ele sabe. Isso é o que eu vejo no mercado.

***

Apêndice D9: Prof. de Animação Digital
Data da entrevista: 10/11/2015
TRAJETÓRIA: Família, Educação formal, Docência
Família
A minha graduação foi em São Paulo, toda em São Paulo. Eu fiz colegial normal, estudei o primário, fiz um ano
de cursinho porque eu queria muito trabalhar com.. Nunca pensei em ser professor, sempre gostei de artes,
sempre desenhei, sempre fui apaixonado por animação, fotografia, [...], eu sempre estudei em colégio público
desde moleque, e eu fiz lá o Objetivo e achei incrível. O nível de aprendizado que eu tive em um ano ali. Eu
adorei. Mesmo que eu não aproveitei esse cursinho depois para o que eu faço hoje, pra a faculdade, eu adorei
aquelas aulas. // até pela influência do meu pai, meu pai tinha ótica, era apaixonado por cinema, por fotografia.
Eu peguei a câmera fotográfica com 12 anos de idade... Então sempre fui apaixonado por essa área,
principalmente por animação. era mais a paixão por fotografia, por gerar imagens, gerar narrativas através das
imagens. Ele não viveu disso, foi sempre uma paixão pra ele, ele sempre tentou trabalhar com isso, mas nunca
conseguiu. Mas muito do que, acho que tudo que eu faço hoje eu devo a ele, a essa proximidade ao cinema e a
fotografia, principalmente. // Eu tenho 46 anos, né, antes do drone, antes da filha, a gente era viciado em
mergulho, eu e minha mulher, a gente viajou o mundo inteiro, Mar Vermelho, o Caribe inteiro, mergulhando.

Educação formal
Eu fui fazer cursinho pensando em entrar em Humanas. E aí eu entrei numa sala errada. Eu sempre gostei de
Física, gostei muito. Mas eu entrei, na primeira aula que tive, numa sala errada, tive uma aula lá de física e eu
fiquei deslumbrado com os professores né, por acaso esse professor de física eu assistia numa aula dessas de
telecurso que passa na Cultura. No final da aula veio a menina funcionária, falou ‘olha, desculpa, a gente te deu a
sala errada, você não está nessa turma’. E eu falei ‘bom, agora você me deixa que eu não quero mais sair daqui,
quero continuar nessa turma // Aí eu fui fazer uma faculdade, Hebraica, tinha mais uma meia dúzia na mesma
situação que eu. Ai eu até fiz o vestibular para uma faculdade do lado de casa, eu ia a pé, que era do Objetivo
inclusive, a Unip. Não tinha nome e tal, todo mundo falava que era mais ou menos, mas eu só preciso do
diploma, já tô empregado, já t fazendo aquela função, eu só quero o diploma. // Aí uns amigos que estavam nessa
situação falaram assim ‘olha, a gente vai fazer a faculdade Faculdades Hebraico Brasileira Renascença porque
não tem aula nem de sexta nem de sábado’. Falei ‘bom, que ótimo’ .

Docência
a faculdade AM usava isso no curso de Informática e a diretora quis conhecer a equipe. Falou ‘meu sonho é fazer
um desse específico para universidade, desenhado para a nossa realidade, nosso perfil de aluno e tal’. E por
acaso, a irmã de um dos caras que trabalhava nessa equipe lá na PRODAM, ela estagiava na rádio, a faculdade
tinha uma rádio que não é mais da faculdade, a Brasil 2000, que hoje, não sei, deve ser religiosa, sei lá,
evangélica, isso aconteceu muito naquela época.^Enfim, chamaram a gente, a menina falou ‘eu conheço, foi meu
irmão que fez’, e aí a diretora falou ‘ah então quero conhecer seu irmão’. Daí foi ele, eu e a equipe toda, a gente
fez um trabalho como se fosse o Info 2000 para cá, uma coisa específica para a universidade. E nisso tava
nascendo o curso de Design, que nem podia chamar Design, o MEC não permitia.

Atividade remunerada paralela
Eu já estava numa empresa, na PRODAM, trabalhava como operador de terminal, eu tinha 16, 17 anos, enfim,
daí comecei a me aproximar muito disso de computador e acabei fazendo uma faculdade depois desse um ano lá.
Naquela época, isso era década de 80, as pessoas não faziam faculdade daquilo que gostavam, né, a gente fazia
aquilo que ia conseguir ter uma vida, ganhar dinheiro. Meu pai falou ‘trabalhar com animação esquece, você vai
morrer de fome’. E como eu gostava muito de computador também, ele me deu um computador na época, eu
acabei fazendo faculdade de... Já tava numa empresa, já tava empregado, e era um louco, adorava aquilo, acabei
fazendo o trabalho de Analista de Sistemas, mas não podia ter o cargo porque eu não tinha faculdade. E eles me
falaram ‘olha, pra você ser promovido, ter o salário e ter o cargo, você precisa ter uma faculdade. Qualquer uma
que te dê o título que a gente consiga te enquadrar aqui como analista’.

COMUNICAÇÃO
[falou que não tinha celular, que você comprou o primeiro celular agora, três anos atrás, pelo nascimento da
filha] Sim, comprei o celular só porque... Ela nasceu nas férias, nasceu no dia 31 de julho, eu estava de férias da
faculdade e aí logo na outra semana eu já tive que vir trabalhar e eu já fiquei desesperado de saber noticias da
minha filha, uma coisa que nunca tinha passado, sabe... E eu acabei pegando um celular do meu amigo só para
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ligar para casa para minha mulher falar ‘tá tudo bem’. Eu falei ‘não, não vou aguentar, tenho que comprar o
celular por causa dela’. [...] por isso que eu nunca me interessei, mas depois que eu descobri também, virei
dependente. Porque tem tudo aqui. Te falei agora que você estava vindo no Waze, eu coloquei o Waze e achei
uma coisa maravilhosa. Eu sou muito ruim de caminho, só sei fazer o caminho da roça, com o Waze agora eu
vou em qualquer lugar. Eu fui para Portugal, caiu a voz deles lá, muito bom. Agora fiquei dependente dessa
tecnologia, mas é maravilhoso, já tenho o Facebook também agora, aos pouquinhos eu vou entrando em todas...//
Dezembro agora vai fazer um ano que estou no Facebook. E eu não dou conta, achei uma demanda... É o mesmo
assunto mencionado por 30 pessoas diferentes, você vai olhando, olhando, caiu 30 vezes no mesmo lugar e
perdeu meia hora ali. Eu não consigo acompanhar. Eu entrei, mas todo mundo reclama ‘você não vê minha
mensagem’ e tal. Criei também por causa da minha filha. Amigos que tem filhas um pouco mais velhas, já estão
adolescentes, falam ‘olha, fica esperto com essas coisas de redes sociais aí que é perigoso’.

CONSUMO
[Falando de drones] Então, a primeira coisa que eu que sou militante falo, não pode voar em cima de
aglomeração de pessoas, todo ano morrem em média 3 a 4 pessoas só que eles abafam. Um equipamento desse
de 500 g se cai a de 100 m de altura, vira 500 kg. As hélices, hélices de fibra de carbono, se pega no pescoço....
Então, eu recusei um monte, quando estava tendo essas passeatas, manifestações, eu recebi um monte de
propostas de jornal, de revista, para ir sobrevoar lá. Eu falei ‘olha, eu não voo em cima de pessoas’. As pessoas
ficam dando “tchauzinho...”achando lindo...Não é para voar em cima de gente, não é para voar em cidade. O
negócio não tem fio, é rádio frequência, que você não vê, não dá para saber o que pode causar interferência, o
negócio cai. Eu fui no Jô Soares inclusive falar sobre isso, fui com outro professor que era de robótica, ele que
ficou sentado lá no sofá do Jô e ele ficou nervoso, a gente combinou o dia inteiro, ficamos das 8 da manhã as 8
da noite lá no set de gravação ensaiando, coloquei os momentos, eu tava pilotando e ele sentado falando, falei
‘oh, esse vai ser o momento de você falar da segurança’, e ele não falou, ele ficou nervoso e foi zero essa
entrevista. Mas tudo bem, né, não está acostumado. // O nome correto é VANT, veículo aéreo não tripulado. O
drone é um VANT com fins militares. Tem também umas notícias que a gente vê, a tecnologia é usada para tudo,
né. Então tem muitos casos que eles levam celulares para as cadeias, para presídio, nesses equipamentos. Isto é
drone porque é uma ação terrorista. Nesse sentido é drone. Por que a gente não quer é ser taxado, tipo ‘oh, aquele
cara tá com um drone, o que ele tá fazendo, tá espionando? ’. Tanto que sábado agora, desta semana, vai ter o
encontro brasileiro de multi rotores. A palavra que todo mundo gosta de usar, que é mais amena, é multi rotores.
É que multi rotor serve para terrestre, aquático e aéreo. Enfim, eu comecei com isso em 2009, estudei muito,
tinha que estudar, queria me divertir, queria fazer parte daquilo. Então você coloca um óculos, tava falando do
visual, né, você coloca um vídeo óculos, então tem uma câmera nesse equipamento, você sai voando com ele,
mas você está com o óculos, então a sensação é que você está dentro dele. Isso, um amigo meu falou uma frase
excelente assim, praticar SPV é uma experiência fora do corpo porque os seus olhos, sua visão sai voando, e
você vê você mesmo na terra, é muito louco. Eu fiquei maluco com isso, de 2009 até hoje, eu não consigo ficar
duas semanas sem fazer isso. // Eu conheci um outro negócio, que agora tá todo mundo nos drones, drones, que
agora está em alta, aí comecei em 2009, a gente não gosta desse nome, eu sou um militante, participo dos fóruns
nacionais e internacionais, sou super ativo. Como eu era antes da Animação, eu passei para isso agora. Se eu
fizer um doutorado vai ser relacionado a isso, é uma coisa que eu virei um viciado e tem tudo a ver com imagem
porque é para fazer imagens aéreas. E é uma coisa assim, eu quero, eu sempre pensei em falar, a nossa sociedade
é muito visual, muito baseada no visual. Acho que de todas as deficiências, o cego é o que mais sofre porque
tudo é muito visual. E esse negócio, o FPV, que chama First Pression View, tem lá o aeromodelo, né, porque
drone é um termo militar, drone vem de zangão, que protege a colmeia, é uma coisa militar.
Então passei os dois anos só quebrando cabeça, gastando, investindo, e aí em 2011 para frente eu comecei a me
divertir, me satisfazer com isso e ai começou a surgir oportunidades de trabalho. Então, por exemplo, agora,
sexta, sábado e domingo eu vou fazer trabalhos de imagens aéreas. Sábado eu vou antes fazer uma captação de
imagem e depois vou para o encontro. Então, assim, tá bombando isso aí e é a coisa que eu mais gosto de fazer
hoje. E tem muito a ver com essa coisa de imagem, de observação, do nosso sentido visual. Se eu fizer um
doutorado vai ser misturando com isso. // Hoje você pode comprar um de 3 mil reais, que é um bem baratinho,
pra você brincar. E teve uma feira, 20 dias atrás teve uma feira, a primeira feira aqui no Brasil de drones, eles
deram esse nome porque é o nome que pegou né. Tem equipamentos de até 2 milhões de reais, os fins são
inúmeros, cada dia descobrem um fim novo.

PROFESSORES
Dava aula aqui, como o curso era muito pequeno, estava nascendo, eu vinha duas vezes por semana aqui, o corpo
docente não tinha nem 10 professores e tal. E aí foi passando o tempo, o curso foi crescendo, crescendo, e aquele
curso de 10 professores virou a Escola de Artes, sei lá, com 500, mil professores hoje. Para você ter uma ideia,
só o curso de games tem 2 mil alunos. Então, assim, o curso de Design, ele foi crescendo e desmembrou para
Design Digital, Design de Interiores, Design de Games, Design de Animação, tem ‘design’ de tudo que você
imaginar assim... Fotografia, Arquitetura, Dança, tudo que era ligado a Artes. O único curso que era mais antigo
era Arquitetura e Moda, que já existia, mas eles foram abraçados por essa escola. // Em 2009 eu virei
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coordenador do curso de Animação e curso de Games e isto foi interessante, a faculdade fez a graduação
modulada, bacharelado em 4 anos, só que se você quisesse formar em 2 você tirava um título diferente, né .
Então no curso de Games em 2 anos você podia tirar o título de animação, tecnólogo, e acabou que esse de 2
anos acabou virando um outro curso tecnólogo que existe até hoje.

ALUNOS
Eu acho que é meio diferente, eu me visto como os alunos de Games, eu sou um gamer, eu jogo, então eu falo
com eles na mesma linguagem. Eu tinha cabelo comprido até o ano passado, sempre tive cabelo comprido, barba
comprida, eu cortei porque tá acabando meu cabelo, né. E não dava para ficar cuidando. Eu tô aqui há 20 anos,
dou aula também em outras universidades, hoje só aqui e na ESPM, mas já trabalhei em outros lugares. E
realmente o professor é meio que uma entidade, alguns professores aqui são entidades, então a distância entre ele
e o aluno é muito grande, o aluno não vai simplesmente falar com o professor. Requer um ritual, uma série de
outros.[...] . Uma coisa boa, como eu tenho uma relação super aberta com os alunos, dificilmente o aluno quer
enganar nota ou quer enganar falta. Eu sou tão honesto com eles que ele vem ‘Pô professor, não dá para me
liberar aí porque eu não pude vim’, o relacionamento que eu tenho com eles é diferente. Vou te dizer que em
alguns casos isso é ruim, // os alunos são muito mais mimados, reclamam muito mais, a gente tem até uma
tirinha lá na coordenação do aluno, o pai e o coordenador na década de 70 e a mesma tirinha na década de 90.
Então na década de 70 tá assim, os pais dando bronca nos filhos, falando ‘como você explica essas notas
baixas?’ e na década de 90 está os pais olhando para o coordenador perguntando sobre as notas, a culpa é do
coordenador, não é mais do aluno. Acho que isso simplifica o que eu quero dizer, os alunos hoje entram na sala
da diretora do campus e reclamam que o ar condicionado está desligado, por exemplo. Isso jamais acontecia em
80, nem em 90. Se o professor era uma entidade, o diretor muito mais, jamais o aluno poderia chegar e falar com
o diretor. Hoje virou uma coisa... eu não sei definir o que é isso, assim... Para mim é reflexo da sociedade e
principalmente dessa coisa da internet assim. // Por exemplo, os softwares que a gente táva falando, a maioria
dos alunos de games, eu prefiro os alunos desse curso também porque eles são bem diferentes, são alunos nerds,
você fala de um livro eles dizem que já leram três vezes. Eles chegam numa gama de conhecimento dentro da
área deles muito grande.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
A gente tem prova, faz uns cinco anos, que a gente tem prova escrita, nos modelos do ENADE, de disciplinas
práticas, de modelagem, de desenho. É meio esquisito isso, mas eu entendo. Porque os alunos não sabem mais
escrever. Eles não sabem ler, interpretar um texto e não sabem expor o que está passando na cabeça deles. Então
acho super válido ter prova para eles exercitarem isso.

***

Apêndice D10 : Prof. de Games
Data da entrevista: 03/02/2016
TRAJETÓRIA: Família, Educação formal, Docência
Família
A minha relação com a docência, talvez começou com os meus pais que não tiveram ensino superior, né? Por
conta disso, eles cobraram muito dos filhos de ter uma boa educação, de querer aprender, de querer estudar,
sempre foram muito firmes com a gente com isso. E tenho mais duas irmãs, não é, somos em três, em casa

Educação formal
Acredito que se trata da minha experiência enquanto um aluno do ensino fundamental, médio em escola pública.
Lá, tive professores que me provocaram para pensar - algo que não tive na escola particular. Na escola pública,
a EEPSG Prof. Roldão Lopes de Barros, tive dois professores memoráveis:
O prof. de História, que iniciava suas aulas lendo uma página do jornal com a notícia principal do dia. Ele lia a
matéria e perguntava pra a sala "quem entendeu?". Uns arriscavam, mas apesar de entendermos as palavras em
português, ninguém compreendia de fato a importância daquela matéria. Sentíamo-nos idiotas. Não entendíamos
o que acontecia à nossa volta! O professor usava essa provocação para explicar a matéria com uma
contextualização histórica - o que foi o Brasil, e porque aquela matéria é relevante naquele instante das nossas
vidas. Era a aplicação do conhecimento em história. // Outra professora, de língua portuguesa, nos deu um
trabalho de interpretação midiática: comparar a Revista Caras com a já extinta Revista Bundas. Essa comparação
deveria observar tudo, nos detalhes: das diferenças da redação, passando pela estrutura das matérias, tipos de
discurso, ênfases, formas, cores, pessoas...Era o estudo da língua portuguesa do cotidiano. Não é lindo? Bom, eu
achei. // E o meu tema era estudar como que os jogos, especificamente, os digitais, conseguem produzir sentido.
// Já faz uns anos que eu penso em fazer doutorado. O que eu encontrei foi um grupo de pesquisadores da
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Dinamarca, que são os ludólugos, na verdade, eles começaram na Dinamarca e se espalharam pela Europa e eles
têm algumas, é, frentes de pesquisa nos EUA, Uruguai, Estudo de games em geral é muito novo.

Docência
Eu comecei estudando comunicação e marketing, a minha irmã mais velha começou estudando Engenharia de
Alimentos, perdão, Engenharia Química depois ela foi para Alimentos e uma outra irmã minha ela começou com
Biologia, ela queria trabalhar com animais e tal. No final das contas, hoje eu sou professor, a minha irmã que
começou biologia é professora de educação física e está querendo estudar restauro de arte, quer sair da área dela
e quer ir para uma outra área mais intelectual. Faz tempo que ela está tentando construir isso. E a minha outra
irmã está abrindo uma escola de ensino fundamental. Então, no final das contas, está todo mundo indo para
educação // Fiz a minha graduação em Comunicação e eu tinha muito claro que queria uma carreira corporativa,
ãhn, ser gerente, ser diretor, aquela carreira de homem, terno e gravata, carro, não é, Audi // Eu fazia, eu tinha o
papel de monitoria, então eu ajudava os professores nas tarefas, nesse caminho, um dos professores me
contratou, ele me contratou e eu me conseguindo uma oportunidade de bolsa, em um programa de Mestrado, e
aí, como eu consegui um mestrado, eles conseguiram me contratar oficialmente.. Foi de 2010 a 12, não é, foi
acho que a segunda ou terceira turma.

Atividade remunerada paralela
Eu entrei na IBM, comecei a trabalhar lá, fiquei algum tempo atuando na empresa. E... foi com esse contato
inicial que eu já vi que, eu entrei em contato com algumas particularidades nesse meio corporativo que não me...
não me agradaram, não achei que a... o que estava em jogo, em disputa ali, o que eu fazia, eu via, é, pouco valor
ou pouca... talvez, o meu trabalho ia fazer pouca diferença para o mundo. Se eu vendesse 1 milhão de
impressoras ou 5 servidores na IBM, será que é isso? [Qual era o seu cargo?] eu fiquei como estagiário e depois
eu entrei como um Analista Júnior. // Eu tinha uma visão daquele mundo corporativo, daquele ambiente ideal e
glamoroso era legal. E ao entrar em contato com ele, não falou comigo. Foi... a sensação foi exatamente o
oposto. E eu senti muita falta na verdade de pessoas que pensavam. // Então, pensar na academia para mim era
uma chance de estar em volta de pessoas que tinham reflexões melhores, trocas maiores, uma coisa que eu
valorizava. // O meu gerente na época era um cara superlegal, superacessível, queria realmente ajudar. Ele tinha
essa preocupação de ajudar os funcionários dele a construir carreira, etc. Ele tinha uma preocupação com o lado
humano da equipe dele. Ele me deu muitas chances, muitas oportunidades, mas quando eu decidi sair da empresa
é... inclusive teve um dia que eu fui me despedir do pessoal de notas fiscais, eles ficavam no terceiro andar
[falando de um colega da empresa] E eu falei assim "Estou saindo daqui. Eu vou mudar de carreira". Aí ele virou
para mim um pouco assustado e falou: "Já?" "É, eu vou, eu estou buscando novas coisas, eu vou tentar ser
professor". Aí olhou, pensou por uns 5 segundos e falou: "É, tem gente que pode". E voltou a trabalhar. Eu senti
uma onda de frustração assim, porque eu já tinha essa sensação do resto em algumas daquelas pessoas, né? //
Tem duas coisas importante que eu faço, em paralelo, né? Uma delas é um dos meus hobbys que é treinar Kung
Fu. Então eu dou aula de artes marciais também. Depois... eu tinha, eu treino artes marciais desde 2002, aí meu
mestre faleceu em 2011 e aí os alunos se dividiram e cada um abriu uma escola em um lugar. Então eu também
tenho uma escola, uma turma onde eu dou aula de artes marciais todas as semanas

COMUNICAÇÃO
Duas linhas do Confúcio que são muito claras na filosofia oriental e que eu tento aplicar no cotidiano e na sala de
aula, que é: a determinação, no sentido mais amplo, não é, determinação eu digo... hoje a gente tem muito... a
palavra da moda acho que é resiliência, não é, de você cair, se levantar e cair de novo. Isso é a base do oriental,
não é, de você... insistir, insistir, tentar de novo e de novo e de novo e você tem 80 anos de idade e você ainda
está tentando e não está perfeito e não está bom. A palavra Kung Fu por exemplo ela é uma tradução errada do
que... de um termo em chinês que se diz "Kung Fu" é "grande habilidade em". Então, você pode ter "kung fu" em
culinária, você é um grande cozinheiro, porque você está dedicando a sua vida, toda a sua habilidade a ser
melhor naquilo.

CONSUMO
Eu participo de um grupo de música japonesa, tambores japoneses chamado Taikô. E a filosofia oriental me
ajudou muito a... a tentar buscar formas melhores de vida, de trabalho, de postura, então é um recurso filosófico
mesmo. Eu estudei bastante Confúcio nesse meu contato com a cultura oriental que me ajudou também a ver
esse modo de enxergar o mundo do asiático. // Mas para o que eu queria que era para o meu dia a dia, para
compreender a postura e os dilemas desse asiático que vive aqui no Brasil, nesses choques culturais, para mim
foi fundamental. E foi interessante para eu adotar certas posturas na minha vida e aplicar isso no dia a dia.
Inclusive em sala de aula aqui. // As pessoas podem falar "Nossa, que bonito, parabéns!", mas eu não estou
satisfeito, eu acho que tem espaço para melhorar, fazer melhor, fazer melhor. Eu tenho essa postura com o meu
trabalho e eu de certa maneira cobro isso dos meus alunos... então, você, essa insatisfação pessoal dado certos
limites é o que eu acredito nos ajuda a crescer, a tentar sempre ser melhor, não desistir. Uma moça estava me
contando de até de uma possível mudança de carreira, por que você vai desistir? Por que vai parar? Por que aqui
está bom? Não, você pode ser melhor. Isso eu acho que é um aspecto muito importante de dedicação. // O
asiático de uma maneira geral, ele compreende que se você tem um papel, qualquer papel de liderança, não
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precisa nem ser uma liderança imposta, contratado, você pode ser um pai ou uma mãe onde você tem um certo
papel de liderança com relação ao seu filho, né? Você tem ali um comando, uma educação a fazer. // E a forma
como ele trabalha, como ele, num momento de tensão ele procura fazer as coisas de uma maneira mais calma e
tranquila, e relaxada, como ele controla, como ele se preocupa com as pessoas em volta dele. Eu acho que isso
foi alguma coisa que eu ainda não tinha visto, vindo de um professor. Esse lado ‘à vontade’. E isso tem me
inspirado muito hoje para lidar com os meus alunos. Talvez para eu relaxar um pouco o lado que eu aprendi com
os asiáticos, né: determinado, de cobrança, de fazer tudo firme e excelente. Ele me ensinou um exemplo de que
você pode fazer um bom trabalho mas calma, né. Dá para você fazer isso em etapas, ou dá para você construir
isso um pouco mais devagar e sem tanta pressão. Ele está sendo um exemplo para mim nesse sentido. // Eu acho
a sua pergunta bastante difícil de responder. Por conta do seguinte: eu sempre tive, sempre fui apaixonado por
games, né. Acabei trabalhando com isso mas nunca foi uma meta assim, um dia, blá, blá, blá, sei lá. Moleque lá:
- Ah, um dia eu quero trabalhar com games, não, foi algo que foi surgindo a oportunidade e eu fui tentando
lentamente ocupar esse espaço, por uma questão talvez mais de gosto, eu gostava de falar disso, ou tentava
colocar alguma coisa na minha aula, né, sobre games, e acabei levando isso depois para um mestrado e depois
acabamos fundando um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Então acabou: o meu hobby, né, a minha
diversão, o meu principal entretenimento acabou virando o meu trabalho, né. É claro que se eu levasse...[...] ,
hoje os games eles estão na moda. Então está se discutindo muito isso dentro de empresa, ‘gamificação’ etc. Para
o treinamento, para educação do ambiente corporativo. Na Academia faz tempo que se pensa novas técnicas,
metodologias ativas de aprendizagem, os games entram como uma dessas possibilidades...// [E você compra
games ou só usa os que estão free na internet?] Mas porque eu estudo isso aí e quero aprender coisas novas, eu
acabo pegando muitos jogos que os alunos me recomendam, ou então que eu percebo que tem, que tá na moda,
que está todo mundo querendo jogar, eu vou lá e experimento, mesmo que eu não goste daquilo. // [Mas eles são
free ou eles são pagos?] é tudo pago.... Gasto. Gasto muito dinheiro com games. Mas é meu entretenimento
principal. // Ele é ao mesmo tempo fruição e ao mesmo tempo docência, né. Porque ele está, de alguma maneira,
envolvido aí na parte ‘game lab’, né.] É, tem, eu gasto, assim eu compro jogos de videogame, jogos de
computador, jogos de tabuleiro e cartas, que algumas vezes eu uso em sala de aula, eu junto com meus amigos, a
gente joga, eu penso: - Puxa, isso aqui seria legal para explicar tal coisa, dá para ensinar isso ou aquilo. E aí eu
acabo levando isso para a sala de aula também, né, que eu uso em sala de aula. Tem um jogo de tabuleiro,
chamado, estou com a caixa dele na cabeça, espera aí: Concept. O Concept é um jogo de, uma espécie de jogo de
adivinhação, onde ele usa figuras abstratas. Os jogadores se dividem em equipes, cada grupo tem um tema que
ele tem que passar. Vamos supor que o tema seja aqui, né: conversas com um jovem professor, se não me engano
são em torno, não chega a 100 figuras. Então, como que você pode criativamente usar aquele recurso limitado
para fazer com que o outro entenda uma ideia, é muito difícil. E para você pensar do ponto de vista da educação,
eu acho aquilo interessante. Porque ele não está usando nada de linguagem, nada. Os jogadores não precisam
saber inglês ou português, ou nada.

PROFESSORES
[...]Eu tenho prazer mesmo em lidar com os alunos. Estar com eles e construir as aulas etc., mas o lado
administrativo e desse tipo de jogo político isso frustra, mas faz parte, uma questão que a gente tem que saber
lidar e colocar as prioridades corretas, né. O dia que eu me enxergar focando prioridade administrativa em prol
dos alunos, da sala de aula, aí eu sei que vou estar errado, né, aí eu vou ter que repensar meu percurso. // [
contexto “o que não queria ser”] me recordo da professora de "educação moral e cívica" de uma escola
particular. Uma colega de sala, a Christiane, tinha acabado de falecer de câncer. Tinha algo em torno de 11 anos
e, apesar de entender o que significava a morte, não conseguia dar sentido ao fato. "Por que isso aconteceu?",
discutia com amigos de sala. E foi essa professora que deu a justificativa: "Por que Deus castiga as pessoas que
pecam muito. Então vocês não podem ser pecadores". Me recordo com nitidez da revolta da minha mãe e irmã
quando contei esse ensinamento da sala de aula. De qualquer modo, levei isso como um mau exemplo de
educação e, de certa maneira, também me ensinou quem eu não queria ser. // Eu tenho, um (papel) com as
orientações de TCC, que eu faço aqui, que eu pego oito grupos por semestre, grupos de alunos ou
individualmente, nas áreas de monografia para uma pesquisa mais acadêmica, projetos que a gente chama de
‘clássicos’, que é uma análise de mercado, uma proposta de solução de marketing e comunicação para uma
empresa e projetos empreendedores de construção de um livro. E eu tenho um segundo papel que é da
coordenação do Game Lab. Então a gente tem uma equipe enxuta, de alguma coisa entre cinco a dez alunos, que
fazem pesquisa em desenvolvimento de jogos aqui. Então, também é um trabalho muito próximo. // E por conta
desse trabalho muito próximo, eu me sinto muito responsável pela visão de mundo que eles têm. Eu estou
ensinando para eles o que que é um game, o que é marketing o que é comunicação. Então, nesse sentido, é que
há essa filosofia professionista de exemplo, de responsabilidade, de dedicação me ajuda a tentar encontrar o
melhor caminho para educação, né? // Eu já dei aulas aqui na faculdade, eu ajudei a criar uma disciplina, que é a
Comunicação e Práticas de Consumo, para alunos de sexto semestre, para ensinar, para retomar e re-aprofundar
as teorias da comunicação, até por conta de ENADE, tem essa cobrança, né, de começo e fim de curso, então
como um reforço, eu ajudei a criar essa disciplina, era com três turmas lá, 150 alunos total. E mais recentemente
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uma disciplina chamada Arenas Digitais que a ideia era exatamente pensar nas particularidades do ambiente
midiático contemporâneo, com enfoque na internet e como que isso tem mudado o ambiente da produção
midiática de uma maneira mais geral, tanto corporativa, empresarial, das agências enfim quanto individual, já
tem indivíduo que agora também virou um autor e tem voz dentro desse ambiente.

ALUNOS
[Você já está nesse processo há dez anos, né?] Eu escuto muito os meus colegas falando de uma mudança de
valores, que eles estão mais, talvez eles estão menos: - Ah, os alunos estão cada vez menos, menos, menos. Estão
menos dedicados, menos é, estão estudando menos, estão buscando menos, né. Mas sinceramente a minha
percepção é que não tem mudança. Eu sinto que de uma sala de 50 alunos, eu tenho dez por cento, é um sino de
Gauss, você tem dez por cento de alunos que vão amar, e vão se dedicar e vão querer ser os melhores; vai ter
uma grande massa que vai ser mais ou menos média, que vai se dedicar mais ou menos para aquele assunto
porque tem que fazer, porque... enfim; e tem uma minoria daquela sala, uns dez por cento, que não querem nem
saber ou talvez vão até atrapalhar. // Então, no processo de orientação eu vejo que é uma postura diferente,
quando o aluno, ele, você está lá frente a frente com ele, ele não está tão defendido pela massa, pelo grupo, né.
Você está numa relação muito mais próxima com o professor. Então quando eu digo, eu estava falando daquele
processo mais ou menos natural de seleção, tem aluno que vai gerar uma ‘baita’ afinidade com a minha forma de
trabalhar, com a minha forma de pensar. Ele vai querer se aproximar e até volta, depois que acabou a graduação,
ele volta para uma monitoria, porque ele quer continuar aprendendo e estudando. E tem aluno que passa por essa
média, esse processo médio, ele fala ‘obrigado’ e pronto, e tem aluno que não gosta, que inclusive vai tentar
mudar de orientador no meio do caminho, né. Eu, é, assim para minha felicidade, pelo menos os alunos que eu
tive nos últimos anos não quiseram mudar de orientador, quiseram ficar comigo, né. Então eu estou entendendo
que eles estão, entre altos e baixos, vendo que o resultado médio do trabalho é bom. Eu levo isso como meu
feedback, né.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Foi a faculdade que eu acabei construindo essa carreira me apoiou muito bem. As pessoas que estavam aqui na
faculdade, os professores, os coordenadores é... eles foram construindo a oportunidade para mim. // [frustração
na carreira docente?] Entrando no ambiente acadêmico eu me deparei com jogos políticos, jogos de interesse,
né, dificuldade de fazer certas coisas, mas tem mais a ver com o lado administrativo de uma escola do que da
educação. Não compõe a educação.

***

Apêndice D11: Prof. de Música
Data da entrevista: 10/03/2016
TRAJETÓRIA: Família, Educação formal, Docência
Família
Bom, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, estudei em escolas aqui, escolas particulares em São Paulo, venho de
uma certa maneira de uma família de professores, meu pai é professor, os irmãos do meu pai são todos
professores, do lado da minha mãe tenho também tias que são professoras e primos, enfim, um monte de
professores no meu convívio, tenho um irmão que foi professor por um tempo e agora ele não é mais, mas ele é
pesquisador na área de história, tem muita gente que é da área da educação na minha família, [...]a prima da
minha esposa que eu tenho muito contato é pedagoga, aliás, é psicóloga e trabalha na área de psicologia da
educação.

Educação formal
E eu fiz faculdade, na verdade minha graduação foi de administração de empresas, fiz uma trajetória da
administração de empresas. . Fiquei cinco anos na Mercedes Benz, até 2000. E aí em 2000 eu resolvi, eu já
estudava música. // Foi no ensino informal, foi com professores particulares. Uma época eu estudei na ULM que
é a Universidade de Livre de Música, mas foi depois do ano 2000 já, fiz um conservatório que é relativamente
conhecido, que é o Instituto de Música e Tecnologia, em formei lá. Então como músico eu trabalho como
instrumentista, trabalhava como, comecei a trabalhar com trilha sonora, me interessar pela possibilidade de fazer
música principalmente para teatro e dava aula de monte, porque músico dá aula de monte. // [fez o mestrado em
qual instituição?] Fiz na USP, na ECA, na escola de comunicação e artes da USP, no departamento de música,
sob orientação do professor Rogério Costa que é doutor lá e que eu também conhecia, enfim, conhecia
conhecidos dele, sabia que, acabei me apresentando para ele e ele me orientou até profissionalmente de uma
certa maneira, a respeito de como funciona o mestrado, o que as instituições de ensino superior procuram. // O
mestrado eu terminei em 2009. Percebi as minhas, digamos, potencialidades no ensino e percebi que isso poderia
ser uma escolha de carreira mais interessante do que viver como instrumentista, por exemplo, ou mesmo como
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compositor de trilha. Fui buscar isso de uma maneira bem focada em fazer mestrado, me qualificando para o
ensino superior.

Docência
[dar aula de música.?] A primeira disciplina foi teoria musical um, uma percepção musical. Eu terminei o
mestrado em 2009, eu estava no meio do mestrado, tinha cumprido o primeiro ano, entrei em 2006, em 2007 eu
entrei na Anhembi Morumbi, 2009 eu concluí o mestrado. Eu sou professor em tempo integral, dou várias
disciplinas e me encontrei muito bem na área de música para outras coisas, por exemplo, deu aula no curso de
games, músicas para games, dou aula no curso de dança, música para bailarinos, aula no curso de animação,
música para diretos de filmes de animação, aula de designer digital, música para web designer, mas trabalho
bastante também com teoria musical, com orientação de projeto de alunos na graduação mesmo da Anhembi
Morumbi, para músicos/produtores musicais.

Atividade remunerada paralela
[o seu trabalho como instrumentista era em estúdio?] Não, era a noite acompanhando cantores. Então como todo
músico, eu fazia várias coisas, e também dava aula de inglês, além de tudo eu falo inglês também bastante bem,
já trabalhei como tradutor, fazia muito bico. // Eu dei aula também no ensino técnico de administração de
empresas com o diploma qualificado para dar aula no ensino técnico de administração de empresas, foi uma
experiência muito legal, financeiramente foi péssimo, porque pagam muito mal [...]mas eu acho que levo jeito
para a coisa na verdade, me dei bem fazendo isso e me dei bem dando aula de música também, para alunos
particulares e também em projetos, trabalhei também em projetos de educação para professores, projetos de
educação para crianças da rede pública. [...]fui justamente me dando bem com a educação, fui percebendo que
era uma coisa a qual eu tinha vocação, uma coisa que eu gostava de fazer, uma coisa que eu acho que
dependendo do caminho que você segue pode ser financeiramente recompensadora também, e aí foi que eu me
decidi finalmente fazer o mestrado. Fui fazer o mestrado com vistas em ser professor de música. // Eu toco na
igreja, eu toco na minha igreja, eu sou católico, vou à missa na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, de Nossa
Senhora de Fátima, perdão, mas toco logicamente voluntário na igreja. // E aí tem um grupo de professores que a
gente se reúne para tocar que é uma banda dos professores que são músicos, a banda que agora está dando lentos
passos em direção a se profissionalizar. A gente está direcionando na verdade para ter uma presença online um
pouco mais consistente. // [Streaming?] Não, um canal, com vídeos, aí alguns vídeos um pouco mais, a gente
tocando, isso na verdade também é muito legal porque está sendo um pouco agilizado ou viabilizado por um
aluno, um ex-aluno nosso, que saiu da faculdade, foi para a área de estúdio, está se dando super bem, foi
trabalhar em um estúdio legal, agora está na Globo. [...]tendo em mente essas plataformas, as plataformas
digitais para a divulgação do trabalho também, a gente não pretende gravar um disco, a gente pretende ter uma
presença online e a partir dessa presença online viabilizar, por exemplo, curadoria de shows do SESC, digamos
assim. // O SESC tem programadores, o SESC é um super canal de trabalho para músicos desse perfil, porque é
um lugar onde você vai tocar, vai ter lá, vai ser pago um cachê, uma aparelhagem de primeiro, um teatro de
primeira e você não vai depender de entrada, SESC te paga e ponto final, eles não trabalham nessas áreas, eles
trabalham em outras áreas, música instrumental, tem MPB, tem música erudita às vezes no SESC. // [lá o espaço
para o Jazz existe? ] Existe, exatamente, tem um curador em cada, na verdade um curador em cada unidade.
Então eles recebem um e-mail com um link com uma página no YouTube com 6 – 7 vídeos e pronto, é muito
legal, já vê alguma coisa com um visual interessante, já á áudio visual, já é uma coisa um pouco mais completa,
vê a cara da gente, sabe que cara tem, se é jovem, se é velho, se tem um visual interessante, se é bem pensando, é
mais por aí que a gente está mirando.

COMUNICAÇÃO
Então nesse tipo de coisa, que é um pouco à moda antiga, a capacidade de definições claras, a capacidade de
clarificar os elementos constitutivos, de uma certa coisa complexa, identificar as relações entre esses elementos.
Acho que é esse tipo de habilidade que eu prezo e que eu tenho um jeito natural de fazer, mas que eu também
procurei melhorar. É uma coisa que eu não encontro em qualquer lugar. Aliás, não encontro em lugar nenhum,
praticamente. Encontra só em bons professores. [...]Exercícios computadorizados que são utilíssimos, então eu
estimulo meus alunos a fazer e a procurar na internet. Então a atividade da primeira aula... A primeira aula de
percepção musical tem uma atividade que é assim, você vai entrar no Google e você vai pesquisar um site de
percepção musical. Tem que voltar na aula que vem, cada um tem voltar com um, tem que ter baixado no seu
computador ou no seu smartphone.

CONSUMO
Eu toco guitarra, o meu instrumento principal é guitarra, mas eu uso muito piano para estudar e para fazer
arranjo e para dar aula, então eu sou um pianista muito ruim, muito, muito ruim, mas eu consigo fazer o básico
no piano, eu consigo acompanhar uma canção, consigo dar exemplo para os meus alunos, consigo fazer um
arranjo para depois que vai ser tocado na minha banda ou que vai ser tocado, sei lá, em uma peça de teatro, eu
consigo usar o piano como ferramenta mesmo. Eu estudei piano quando eu era muito jovem, um pouco
observatório, um pouco autodidata, eu fiz um monte de aulas diferente com professores particulares, estudei com
baitas músicos, assim, caras super conhecidos no mercado da música. [...] hoje, por exemplo, eu não estou
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estudando com ninguém, eu estou estudando sozinho na minha casa, estudo constantemente com o apoio dos
livros, etc. // [você tem alguém de referência] C. S. Lewis, meu herói intelectual. C. S. Lewis, ele é professor de
literatura inglesa na Inglaterra, morreu em 60 e pouco, e ele é autor na verdade da Crônicas de Narnia. Ele era
amigo do Tolkien que é o autor do Senhor dos Anéis. Ele foi um cara que eu mergulhei na verdade nesses
últimos anos assim no ano passado, no comecinho desse ano eu ainda não li nada dele, mas um desses
intelectuais que você se apaixona, tem uma história fantástica. A história dele é que ele nasceu na Irlanda foi
para a Inglaterra e era ateu, ele sofreu, teve uma conversão para o cristianismo anglicano e ele começou a
escrever depois, tardiamente uma série de livros, já era professor de literatura lá na... agora não me lembro se era
na Oxford ou Cambridge, mais uma das grandes, aí ele começou a escrever uma série de livros sobre apologética
que é a defesa da fé cristã e ficção. E esses livros que eu li justamente no ano passado tiveram um impacto
gigantesco, especialmente os de apologética, de apologética tem um deles que é de ficção, chama “Cartas de um
diabo Aprendiz” e outros na verdade, acho que são uma compilação de discursos que ele fez durante a Segunda
Guerra. ele fez uma série de lectures no rádio, com os recrutas e com objetivos de defesas dos pilares do
cristianismo, chama Cristianismo [06:10] e Mere Christianity em inglês. // E tem outro cara também que conhece
um pouco menos, mas que também é um intelectual que fez exatamente a mesma coisa que é o Chesterton, G. K.
Chesterton. Também era um apologista cristão católico que tem uma prosa fantástica, espetacular. Você
perguntou sobre consumo cultural que não é profissional vai, então é isso. O que não é profissional de leitura, o
que me interessa no momento é isso livros sobre o cristianismo, a história, mas sobretudo esses livros de
filosofia apologética. Tem outro autor também que nossa, me inspira demais que é um autor americano chamado
William Lane Craig. ele fala da mera cristandade querendo falar sobre as coisas que unem essas denominações
então esse William Lane Craig eu uso no podcast toda segunda-feira, toda segunda-feira, é um cara que tem
debates gigantescos no YouTube de uma hora, inclusive com Christopher Ritcher um grande militante ateu, um
jornalista inglês inteligentíssimo, eles têm debates fantásticos no Youtube. Então eu diria que o que mais me
interessa empolga intelectualmente sobretudo é isso, é o debate em torno da existência de Deus, inclusive para os
grandes ateus eu acho que são ótimos, mas eu me decidi para o outro lado. Mas esse debate, nossa, isso me
interessa demais. // E aí eu li recentemente a resposta a esse livro chamado “Delírio” de Dawkins, do Hollister
Marcgrave também professor de filosofia inglês. É isso que excita, me deixa empolgado intelectualmente, não
são as questões da música, da existência de Deus, eu consumo o que fala mais sobre isso, muito, muito, ao ponto
da obsessão eu diria, agora até diminuiu um pouco, mas no ano passado estava obcecado por isso, eu consumia
tudo que eu podia. // Smartphone quando eu comecei não tinha tanto smartphone tem era tão dissimulado, tirar
uma foto não era tão fácil com tanta qualidade, então isso é uma coisa que faz diferença, positivamente e
negativamente porque é uma fonte de distração para os alunos, mas é uma fonte mais fácil para eles, por
exemplo, registrar uma aula, tirar uma foto de alguma coisa que eu mostro no quadro, acho que essa é a principal
diferença. // Eu tenho que dizer que apesar de concordar que a informação está disponível no mundo e tal, eu não
acho que a revolução digital proporcionou um aumento tão grande da competência e dos conhecimentos dos
alunos, pode estar da rapidez de você procurar um trabalho, hoje fazer um trabalho é muito fácil, assim vai no
Wikipédia cópia e cola, acabou, formata em um segundo porque já está pré formatado porque está em template.
Agora isso não significa que o aluno está mais qualificado que ele sabe falar melhor a respeito das coisas não é,
pelo contrário acho que a minha geração entende mais de informática do que eles, isso não tenho a menor
dúvida. // falando das coisas que eu consumo. Os livros, sei lá, por exemplo, os vinte últimos livros que eu
comprei, as vinte últimas coisas que eu adquiri de consumo cultural ou intelectual para o meu trabalho como
professor, doze devem ter sido e-books comprados sobre a área de teoria musical, não, de música para cinema,
alguns de outras áreas ligados a música também ou ligadas ao cinema também,

PROFESSORES
Eu não tenho vergonha de ser professor, pelo contrário, eu gosto de ser professor. Gosto de ser músico também.
Mas músico é uma coisa que interessa às pessoas né. Se eu falo que eu sou professor com mestrado de música, as
pessoas ficam interessadas. Essa é uma coisa que tem status. A profissão de professor do ensino fundamental
acho que não, não tem status. Atualmente no Brasil. Deveria ter mais, mas. Eu não sei qual que é a solução, a
fórmula pra isso. Não acho que é jogar um monte de dinheiro na educação. Não acho que é "Ahhh tó! agora tem
muito dinheiro!" Eu acho que vai continuar desse jeito por muito tempo, eu acho que na verdade, acho que as
pessoas individualmente dão pouca atenção prá isso. Não acho que as pessoas em geral se preocupam em se
educar, ou com o que estão ensinando pros filhos ou qual seria o melhor jeito, ou se talvez algumas coisas eles
não deveriam mais era ensinar em casa mesmo. A minha posição com relação a escola do meu filho é essa hoje.
Não, não espero nada. Nada. Se ensinarem, fantástico, se não ensinar, eu ensino. Não espero que a escola vá
resolver... Não resolveu a minha. Eu devo muito mais da minha educação, das coisas que eu sou capaz de fazer
hoje, da minha capacidade de trabalhar, ao meu pai. Muito mais. Do que a minha escola. Meu pai, minha mãe,
minha família. O contato que eu tive na minha trajetória intelectual, pessoal, muito mais, infinitamente mais.
Aprendi algumas coisas na escola. Aprendi a fazer contas, aprendi a escrever. Não sou o que eu sou por causa
disso. Tanto que tenho vários colegas que tiveram a mesma trajetória que eu acho que são... pessoas, sei lá,
menos preparadas do que eu em vários aspectos. Tô com menos esperança na escola de uma forma geral, apesar
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de ser professor né. Sei lá, pareceu uma posição meio contraditória, me perdoem. // O meu sonho francamente
hoje é fazer o que eu faço basicamente, mas numa posição de coordenação ou direção de uma escola privada.
Não tenho sonho para ir para uma academia, ensino público, não tenho o sonho de ser um grande doutor que
pontifica sobre diversos assuntos. // Tenho vontade de ser justamente um formador de pessoas numa escola
voltada para a prática técnica para os conhecimentos necessários da indústria do entretenimento que eu acho que
é importantíssimo para o país ir para frente, ter uma base sólida que é o que eu faço hoje. Então eu acho que eu
formo pessoas capazes para fazer músicas de filmes e de espetáculos de danças ou de jogos que são sensacionais
e envolvem as pessoas e as pessoas vão passar horas e horas se divertindo e curtindo. // Não tenho o sonho de
mudar o mundo e de olha que excelente que vai revolucionar, não, não tenho mais, já tive, mas não tenho mais a
pretensão intelectual, complexo e que estudas as questões da música, não acho que isso é para mim, mas me vejo
como um bom gestor e justamente gestor de cursos e gestor do negócio da educação e pensando justamente nas
necessidades do aluno, o que o aluno precisa saber para ser um bom profissional para funcionar no mercado.
Então o horror de várias pessoas que você deve ter entrevistado eu imagino não é, pessoas que tem uma visão um
pouco mais da missão do educador como revolucionador do mundo, eu não tenho essas pretensões, meu sonho
como docente é isso. // [questão da transmissão do conhecimento e o que você percebe que eles não reconhecem
ou não dão valor.] E é valioso prá mim também quando eu entro em contato com o material didático. É uma
coisa fácil de falar, talvez difícil de destrinchar nos seus elementos constitutivos, que é a capacidade de explicar.
, eu vou descrever prá você um acorde. O acorde de sétima é um acorde que tem a terça maior, a quinta justa e a
sétima menor. Bom, essa é uma definição de dicionário do acorde de sétima. Você não entendeu nada, porque
você não é musicista, então não é uma coisa que te agrega praticamente nada. Agora, isso é o que tem na internet
eu acho. Agora, não é tão fácil pensar numa sequência pedagógica que deixe essas informações claras e que
realmente clarifique relações entre cada um desses elementos e que exemplifique através de exemplos sonoros,
por exemplo, como é que isso funciona na prática e relacione esses exemplos com repertório de música popular,
com repertório da música erudita, com repertório do jazz, com repertório da música em filme [...]existe uma
capacidade que eu acho que devia ser prezada por todo professor, acho que não, devia ser, que é a capacidade de
fazer uma definição

ALUNOS
Dentre esses alunos, deixa eu escolher um, tem alguns que são geniais, fantásticos, tem um cara hoje que
trabalha com propaganda e que certamente você já ouviu dezenas de músicas que ele compôs, e esse é um cara
que eu tenho em altíssima conta como músico, como pessoa, sei lá, como pai. Exemplo, menino, acho que está
fazendo 30 anos por agora, e ele é um cara que também me tem em alta conta, então eu gosto que ele goste de
mim, só isso já me deixa muito satisfeito, e o fato de que ele é muito bem sucedido na carreira. [...]ele diz
quando eu encontro com ele “você foi uma grande influência para mim, você me fez pensar em várias coisas que
eu uso no meu trabalho hoje” exemplos desse tipo para mim são fantásticos, muito legais mesmo. // [professor
competente no contexto digital] Por exemplo eles sabem o superficial do superficial do superficial que é clicar e
digitar no teclado do smartphone. Qualquer coisa que envolva, por exemplo, o funcionamento interno do
computador eu sei muito mais que eles, eles acham que sabem muito mais do que eu do aplicativo que baixa não
sei aonde, como é que pirateia, sabem para caramba, agora qual a relação com a memória RAM e o disco rígido
e os periféricos, como é que eles funcionam, como é que as placas controlam e deixam de controlar isso, o que é
um sistema operacional e como ele funciona? Porque eu vim de uma época que você precisava saber isso, talvez
não seja necessário para saber música, acho que não é mesmo. Mas, por exemplo, para ser operador de áudio,
técnico de som em estúdio precisa, você precisa ter um conhecimento um pouco mais profundo da tecnologia

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Mas não sei, uma coisa que me incomoda hoje, por exemplo, sendo professor de música e estando numa escola
de Artes é a possibilidade apenas limitada de eu conseguir, por exemplo, galgar cargos que são esses cargos de
ensino e de gestão, de diretor acadêmico[...] Se eu tivesse ficado na USP estaria ganhando mais e estaria
andando de Mercedes, mas acho que sou relativamente bem remunerado assim, poderia ganhar mais, mas assim
não acho que seja uma fonte de decepção gigantesca. // Eu tenho medo de ser mandado embora, medo eu tenho,
porque o que acontece que por causa disso tudo atualmente eu sou um cara um pouco caro para lá, entendo
totalmente o ponto de vista deles, se eu fosse dono de uma escola e tivesse um professor caro eu ia substituir por
um professor mais barato, [....]acho que um Mestre de 28 anos dá conta do recado, na Teoria I é a coisa mais
básica no mundo da música, qualquer músico seria capaz de dar. [ ....] eu sou um pouco caro, então esse é o
medo que as minhas contribuições para a instituição sejam menores do meu custo // // [a sua visão sobre o
estágio atual da educação no Brasil , eu acho o estado geral da educação no Brasil péssimo. E como acontece no
mundo inteiro na verdade, porque isso não é só uma queixa brasileira. Nós estamos sofrendo de uma valorização
excessiva da quantidade de publicações versus a qualidade. // Um artigo de docente americano, não vou lembrar
onde que era. [...]argumentava esse professor que a necessidade de publicar semestralmente ou mensalmente,
participar de dezenas de congressos, é uma exigência prá cumprir índices e que tem pouco paralelo na produção
efetiva de conhecimento. Professor não brasileiro. Aqui isso deu errado total, total, deu muito errado. Porque a
gente tem índices fantásticos de quantidade de publicações, mas índices pífios por exemplo de registros de
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patentes. [...] Vejo às vezes essa divulgação de resultados agora, a gente tem pesquisadores do mundo inteiro,
tal, mas não sei o quanto que esses resultados são tão impactantes do ponto de vista do professor intelectual. Isso
é uma coisa que me preocupa. Que me preocupa não, que eu vejo como sintoma negativo. . E, por exemplo, o
método de alfabetização que é preconizado hoje na escola...preconizado assim, pelos parâmetros veiculares,
pelas ONGs, pela ONG lá do Itaú, ... Pelas ONGs que lidam com a educação, que elas preconizam esse método
da psicopedagogia da língua escrita, que é de uma pedagoga chamada [Lilian Ferreira]. Que eu acho que não é o
melhor. Ponto final. Eu acho que o melhor é o método tradicional. E aí justamente, eu fui estudar o trivium um
pouco por causa disso. Porque é uma Filosofia da Educação e formação fundamental mais voltada para a
tradição. Então eu sou um tradicionalista na educação. Eu acho que... Por exemplo, uma coisa que é demonizada
hoje em dia. Cartilha Caminho Suave. Então na pedagogia é falado, Caminho Suave é igual a: horrível,
antiquado, péssimo, não funciona. Igual, tipo, um símbolo prá todas essas conotações. Pois eu acho que a cartilha
Caminho Suave é excelente. É excelente. Você não aprendeu pela Caminho Suave? // Eu fui estudar um
pouquinho o que era o trivium. O trivium eram as três artes liberais básicas da Idade Média que depois foram
aplicadas no ensino das artes liberais em algumas escolas nos Estados Unidos e na Europa. o trivium é composto
por gramática, retórica e lógica. Gramática, lógica e retórica. E lá na gramática foi tudo muito baseado em
Aristóteles né? Você tem que ser capaz, por exemplo, de criar uma definição, de entender quais são os diferentes
tipos de definições. Então, por exemplo, eu tento ensinar aos meus alunos o que é uma definição. Eu tento EU
dar definições que são as melhores possíveis. Então se você pede prá um aluno assim, fale o que é um acorde de
sétima. E ele falar assim, um acorde de sétima é tipo isso. Não é uma definição muito boa, é uma definição do
tipo exemplo. Um exemplo tem valor como explicação, mas não é a mesma coisa que uma definição. Você
precisa de uma definição. Então nesse tipo de coisa, que é um pouco à moda antiga, a capacidade de definições
claras, a capacidade de clarificar os elementos constitutivos, de uma certa coisa complexa, identificar as relações
entre esses elementos. Acho que é esse tipo de habilidade que eu prezo e que eu tenho um jeito natural de fazer,
mas que eu também procurei melhorar. É uma coisa que eu não encontro em qualquer lugar. Aliás, não encontro
em lugar nenhum, praticamente. Encontra só em bons professores.

***

Apêndice D12: Prof. de Cinema
Data da entrevista: 28/03/2016
TRAJETÓRIA: Família, Educação formal, Docência
Família
Eu nasci no interior, eu sou de uma família enorme, eu sou a nona de nove filhos. Eu sou mestiça, com cinquenta
por cento italiana e os outros cinquenta por cento dividido entre, negro, índio, português e alemão, esse é meu
pai. Bom, a família é enorme tem de tudo, tem todas, por isso que já... a minha formação interdisciplinar acho
que é o resultado até disso mesmo, porque na minha família você tem um que é odontólogo, o outro que é
economista, outra é pedagoga, a outra é administradora e aquelas que também... alguns não estudaram, um
professor, tem dois professores, um outro irmão que é professor também da Agronomia, da área da Ciências da
Terra, enfim, já tem na minha casa essa... e sempre foi muito valorizado na minha casa os estudos e essa
pluralidade, esse diálogo constante.

Educação formal
Graduação: Bom na graduação eu fiz Comunicação com habilitação em Jornalismo, na Universidade Federal .
MBA: fazia assessoria também para a Associação Italiana do Espírito Santo, fazia jornal, assessoria e tal , eu
ganhei uma bolsa pra... como eu trabalhava com jornalismo da empresa Agropecuária, ganhei uma bolsa do
governo italiano, do Ministério de Relações Exteriores do Governo Italiano, para um curso de Formação e
Desenvolvimento Rural, na Itália, um MBA. Fui, fiquei um ano, era um ano, um intensivo...
Curso de Mediação Linguística: fui acompanhar essa amiga venezuelana que fazia, ela foi fazer uma prova para
um concurso de um curso de mediador linguístico cultural, para atender comunidades de língua, ela era
venezuelana, era hispânica e eu fiz também a prova. Já que ela ia eu fui acompanhar, aí eu passei, ela não, mas
eu passei e aí eu acabei ficando e fiz esse curso que era uma bolsa da Comunidade Europeia, em noventa e três
eu acho, é muito.... Foram seis meses e depois a gente montou uma cooperativa lá que se chamava Mondo
Único.
Mestrado: acabei ficando em Brasília trabalhando, aí depois eu fui fazer Mestrado na UNB. E aí não teve jeito eu
acabei indo para aquilo que no fundo eu sempre quis. Fui fazer mestrado, primeiro eu fiz uma especialização na
UNB, aí eu, teve um curso lá de cinema muito interessante, foram seis meses com uma bolsa da CAPES, aí fui
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selecionada e fiquei em Brasília um pouco mais para fazer esse curso. Logo depois eu engatei no mestrado que
eu fiz lá. Fui orientanda do Braga, do José Luiz Braga
Doutorado: eu fiz o doutorado na universidade da Comunidade Europeia, The University Institute que fica em
Firenze. Lá na Itália eu tinha as TVs públicas que eram razoáveis, ás vezes pegavam um canal, que era da França
que eu pegava de graça como você dizia, eu não tinha dinheiro para pagar, porque era estudante brasileira com
bolsa da CAPES, então, mas lá eu tinha assim, não precisa dizer, se eu saísse na própria universidade, na
esquina, na praça em todo lugar tinha concerto, tinha peças, e tudo há um preço mínimo, então, lá você tinha o
“embaraço” da escolha. Você tinha mil coisas pra fazer, para ver e tudo sempre muito arte, cultura que... você
respira isso lá o tempo inteiro, você dá cotovelada em arte. // E é tudo mantido pela Comunidade Europeia, mas
eu fui com bolsa do governo brasileiro da CAPES, toda vida as minhas bolsas foram CAPES. Eu fiz a primeira
especialização em Brasília, depois o Mestrado em Brasília, e também com bolsa CAPES e depois o doutorado na
Europa com bolsa CAPES. Porém não é fácil não. Você tem uma vida de Franciscana. Eu fiz dois anos, eram
quatro anos, eu acho que eu fui uma das últimas que ainda tinham essas bolsas integral. Eu fui naquela ideia que
a gente até conversou, pelo meu perfil, pelo modo que eu gosto de pesquisar de trabalhar e fazia parte da minha
proposta esse mergulho antropológico, esse mergulho no contexto. Porque a minha tese foi sobre o Neorrealismo
e o Cinema Novo. O papel do neorrealismo na inclusão do cinema novo brasileiro e aí eu fiz todo um contexto
do cinema do pós-guerra . Fui estudar a guerra, um pouco da guerra, como é particular a história da guerra pra
Itália. Em particular um país dividido numa guerra civil dentro da grande guerra. // [E quando você terminou o
doutorado? ] Em dois mil e cinco. // Porque eu sou uma das acadêmicas que a gente fala de telenovela, discute
telenovela, assiste telenovela. Entendeu. Mas eu fui estudar cinema, Cinema Novo aí você fala: Ah! É diferente é
um status na academia, enquanto você vai discutir telenovela... O Braga eu gostava muito que sempre dizia, ele
falava isso você estudar o que é popular, o que não é... E o meu doutorado quando eu voltei, foi sobre a
Representação da “Identidade Regional Capixaba”, dentro da discussão da identidade nacional, em uma
telenovela. [Qual telenovela?] Cabocla. Porque eu uni os dois objetos na introdução, porque na dissertação eu
estudei esse fenômeno de uma história recontada, sempre recontada. Que fenômeno é esse? Que nos anos
noventa teve o auge. Porque a reprodução, eu fiz, faço diferença na minha tese eu coloco isso, na minha tese não,
dissertação, mas foi considerada isso. Eu coloco que um remake, eu considero remake aquela é uma história do
início ao fim contada e recontada, de um suporte a um mesmo suporte, ou seja, linguagem cinematográfica para
linguagem Cinematográfica. Tem gente que considera remake, considera só citação de trechos, cenas e aí eu não
me considero. Mas, enfim, me instigava esse fenômeno: Que filme especial é esse, isso te diz, mas... que é tão
especial que as pessoas continuam assistindo, e continua tendo público, que continuam tendo demanda. O quê
que esses filmes têm? E o quê que leva diretores a refazer uma história já feita, já dialogada com o público, já
consumida

Docência
Então assim duas coisas que eu sempre gostei muito foi arte, literatura e natureza. E cinema depois, primeiro eu
acho que foi paisagismo, eu até pensei em fazer Botânica, meu irmão fazia Agronomia

Atividade remunerada paralela
Treinamento com professora: também dei aula de italiano, que era uma forma de manter a língua e aí, também
fiz assessoria para, que loucura, para a Samarco, mas na verdade era para uma empresa de comunicação de Belo
Horizonte que estava procurando alguém que tivesse lá e que pudesse atender a Unidade de Ubu, porque tem
uma unidade, um Porto em Ubu, da Samarco. [fazia comunicação empresarial?] É assessoria de comunicação.
Eu editava um jornal, eu acompanhava, fazia releases, fazia lançamento de variedades por exemplo, dias de
campo, todo aquele universo da pesquisa agropecuária. Eu fui fazer assessoria para a empresa de pesquisa
agropecuária que é filiada a EMBRAPA e fazia residência que era o estágio final na TV Gazeta que é afiliada
da Globo lá no Estado.

COMUNICAÇÃO
E aqueles que eu admiro eu quero ver o que eles têm o quê que eles fazem para que eu também possa aprender.
E olha tinha um professor que eu morro de saudade das aulas dele e ele não usava, nem Facebook ele não tinha
há dois anos, três anos atrás, agora ele está usando. Mas enfim, o que me admirava era o conhecimento dele, a
forma dele passar, o que eu via nele era paixão pelo que ele estudou, fazia, passava e ele passou essa paixão pra
mim, eu acho. Mas na tecnologia é, já vi um outro que também era excelente e tal, e aí eu via que ele usava e eu
passei a fazer isso também, ou seja, eu tenho feito isso também ainda mais que eu trabalho na área de
comunicação. // [atividades do mestrado] Eu analisei, porque começou ali esse meu interesse, foi ...Perfume de
Mulher que deu o Oscar ao Al Pacino, mas ele é um filme de setenta e dois, setenta e três na Itália que por sua
vez ele é de um livro Abelha e o Mel, que foi feito o filme e que Vitório Gasma, pra mim é um ator dos atores de
todos os tempos e esse filme está fenomenal, e totalmente diferente de Al Pacino, um pouco histérico igual,
histérico no bom sentido, aqueles histriônicos

CONSUMO
Eu assinei, NET, o Combo da NET e eu tinha todos os... eu gostava muito do “The Good Wife”, claro que é
sempre assunto de mulher, gênero me interessa também [...]Depois eu assistia qual é, ah e aí eu comecei a
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descobrir o The Big Bang Theory , aí tinha algumas pessoas que diz: - Ihh Isabel olha o Sheldon, que em alguns
momentos [...] Olha vai o cicrano, fulano e não sei o quê, porque eles querem usar o dinheiro para ciências
sociais. Aí num instantinho ele saiu e foi no evento, porque era assim ciências sociais não era ciências. // Já um
tempão que eu não assisto, porque em casa hoje eu só tenho NETFLIX. Então assim você falar de cultura
midiática principalmente cultural num lugar como [cidade da região Norte], é diferente. Então assim você falar
de cultura em [cidade da região Norte] é diferente porque até o ano passado a gente não tinha Banda Larga. // eu
morei na Itália picado, mas é assim, mas no doutorado que é um período mais longo e mais, o consumo lá era um
e aqui era outro obviamente. Lá você tem uma outra televisão, não é a melhor televisão do mundo, mas exemplo,
você tem, por exemplo, você tem os três canais da RAI, eu já sabia o que eu queria. Por exemplo, eu gosto de
documentários, igual eu cheguei aqui hoje, eu liguei num canal que tinha documentário e vou assistir de
documentário. // Eu acho, eu estou começando a perceber isso que o fato de eu ter morado um bom tempo lá
fora, na Itália, então é, lá o consumo era diferente. Então, por exemplo, o meu primeiro contato com celular foi
lá, com notebook foi lá. Quando eu saí do Brasil não tinha nada dessas coisas, e cheguei, e lá... Então há dez
anos atrás, , imagina, é da Comunidade Europeia. Já era em tempo real, então você, eu acho que eu sou a
primeira geração de Facebook aqui no Brasil porque eu tinha acabado de chegar // eu penso assim
principalmente no Brasil você tem um grande número de pessoas que são deslumbradas com tecnologia, são
deslumbradas com essa coisa toda, principalmente com rede social e eu vejo que é muito viciante e as pessoas
não se dão conta de como elas estão viciadas, de como elas estão dependente mesmo, então e também, qualquer
coisa que acontece em qualquer grupo de interação social, acontece. Só que ali dentro acontece de outro modo,
só que se reproduz os mecanismos mesmo de grupo, de psicologia social, de..., não é. Por exemplo, eu lembro de
um livro, outro dia eu estava refletindo sobre isso pensando isso aplicado na rede social, existe um... e de como
as pessoas estão usando isso... usam isso para controle social // eu fui obrigada a ter, como celular foi a mesma
coisa, notebook foi a mesma coisa, você é obrigada. // “é que através da fofoca se faz a... o controle social. Você
faz com que o outro no constrangimento faça aquilo que você quer principalmente se a pessoa for educada.
Através da fofoca você consegue fazer com que o outro tenha o comportamento, a atitude que faça exatamente o
que você quer, manipulando. E essa tese... eu estou até pensando em rever isso e atualizar essa tese dele aplicada
a rede. Se isso já era uma verdade nos anos oitenta sem internet, hoje o que está acontecendo dentro da rede, a
partir da rede... então, assim é óbvio que como o avião, como a bomba atômica você pode usar para o bem ou
para ao mal, mais é... eu acho que... eu acho... eu sempre pensei assim, a gente tem que perceber as tecnologias
todas.”

PROFESSORES
[qual é a sua maior alegria assim como professora?] Eu acho que é de todo professor, quando você vê um aluno
ser fazer um trabalho que ele é elogiado, principalmente quando ele ganha alguma menção, algum prêmio [...]Só
que o que eu vejo é uma necessidade de se repensar o papel do professor. // Por exemplo, eu contei que eu usei o
episódio do... mas na minha sala não foram todos que gostaram, e eu vejo que a gente está numa luta de entender
como conseguir dialogar, porque eu vejo a sala de aula, o professor, ele é um orientador mais do que nunca. É
um coordenador, um orientador, um estimulador e ele não pode ser mais aquele professor que está ali
despejando. Mais do que nunca não pode ser, mas por outro lado, eu vejo o sistema, o sistema não sei o que, a
gente fala sistema, quando a gente não sabe exatamente contar o quê ou quem, que não, é que eu acho que tem
desmerecido, desvalorizado, não tem conseguido entender, perceber, entender e por isso coloca, transforma a
sala de aula quase num palco de conflitos. // [Email] Tem que ter BR. Ufanista. A minha fase de ufanista. Aquela
fase do Brasil, mas eu acho que todo brasileiro é assim, depois de uma fase que estamos vivendo hoje, eu estou
muito triste com o nosso país. Porque é aquilo, você conversa com o italiano médio, não estou falando daquele
que não tem realmente, porque lá divide muito sempre vai ter alguém mais conservador fascista, e a gente acha
que a nossa herança está aqui também

ALUNOS
Você está com todo mundo com celular na mão, ligado obviamente e aí o que é que eu faço? Eu tento pegar
alguma coisa que está na rede, por exemplo: - Eu vou trabalhar com uma das coisas que eu vou trabalhar hoje é
um texto que está não observatório da imprensa, então acessem ele por favor. Então automaticamente, o que me
deixa triste é que nem todos acessam, tem alguns que são resistentes e querem acessar Facebook. Mas assim,
uma boa parte vai acessar o observatório da imprensa e a gente vai conseguir ler.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Então uma cidade como Firenze, mesmo Bologna onde eu morei, passei uns tempos estudando porque um dos
meus orientadores era de lá também, a professora Monica, co-orientadora, porque a universidade europeia tem
esse sistema. Por exemplo, como a minha tese era em cinema, e o departamento que eu estava era de História a
minha professora era de História Cultural. Ela era um dos nomes no mundo de História Oral, por exemplo, e é
uma escritora feminista uma teórica.

***
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Apêndice D13: Prof. Gestor de pós-graduação
Data da entrevista: 14/07/2016
TRAJETÓRIA: Educação formal, Docência, Gestão de instituição de Ensino Superior
Educação formal
Eu fiz graduação em engenharia e pretendia exercer a profissão, mas eu logo no primeiro ano de engenharia
comecei a dar aula, no que na época chamava cursinho e comecei a gostar muito da questão de aula, de coisas
desse tipo e logo que me formei. // Engenharia mecânica. E logo quando eu me formei eu comecei a trabalhar
um pouco como engenheiro, mas eu ganhava mais dando aula do que como um engenheiro.

Docência
Eu comecei a dar aula bem cedo com 18, 17 anos, 18 anos. // apareceram umas aulas de cálculo 2 na FEI
faculdade de engenharia industrial em São Bernardo, e aí eu comecei a dar aula numa faculdade, com isso eu
resolvi fazer matemática. Bom, ai foi-se a engenharia e fiz matemática, depois fiz mestrado em matemática, fiz
todas as disciplinas do doutorado em matemática e virei professor de cálculo 1-2-3-4, geometria analítica, todas
as matérias que compõem a parte de matemática na engenharia e aí comecei a dar aula na matemática da PUC.
Então, dava aula de coisas assim complicadíssimas, que é período de números, análise do campo complexo, que
é um negócio bem complicado, aí depois fui dar aula de Matemática Financeira no Mackenzie, não sabia nada de
matemática financeira e tinha um aluno muito chato e bem mais velho do que eu e que me perguntava umas
coisas que eu, que me perguntava umas coisas que eu não entendia nada, no chega no final do ano ele chegou
para mim e falou assim “você é muito bom em matemática, mas de Finanças você não sabe nada, mas eu estou
precisando lá no banco de um cara que entenda de matemática, você não quer vir trabalhar comigo? // [ e o
mestrado? ] Mestrado em Matemática. // .Então, começaram aquelas primeiras calculadoras, que apareceram no
final da década de 70 e com isso as contas saiam mais rápidas e eu que sabia manusear, começou os primeiros
computadores pequenos eu sabia programar, eu sabia Fortran, eu sabia linguagem Basic, eu tinha feito o
primeiro livro de Basic na década de acho que por aí 80,79. Então, essa informação quantitativa me ajudou muito
no mercado financeiro, tanto é que logo depois acabei deixando de dar aulas, fiquei só dando aula na PUC e foi
só para dar aula de estatística de matemática financeira, larguei todas coisas de Matemática e fiquei no banco, aí
trabalhei no Real que hoje não existe banco Real, vários bancos de hoje foram comprados por outros bancos,
depois fui para um banco americano, aí comecei a dar aula na USP e resolvi fazer um doutorado ai fiz inscrição
doutorado na USP e fiz a minha livre-docência na USP. // E o doutorado foi em finanças na USP e a livre
docência também na USP, sou professor titular na USP, também sou professor titular na PUC, acho que eu sou o
único titular ou um dos poucos titular em duas. E aí eu fui para finanças matemática, tem uma parte das finanças
que usa muito a parte de cálculo, de cálculo sofisticado, que são inclusive objetos, do prêmio Nobel de 91 e
prêmio Nobel do ano 2000, estão baseados em cálculos estocásticos, é uma parte bem sofisticada da matemática.
Mas é isso essa foi a minha formação.

Atividade remunerada paralela
Não era um banco na época, era uma corretora de valores, porque no Brasil naquela época as corretoras é que
negociavam os títulos do governo, os bancos só faziam o empréstimo, conta corrente não é como é hoje. // Foi na
PUC. Bom, aí por isso também que eu passei a dar aula na PUC. Aí o que aconteceu? Eu fui para o mercado
financeiro, em seis meses eu comecei a gerenciar a mesa de compra e venda de papéis, porque eu tinha uma certa
liderança, sempre tive uma boa liderança, sempre fui assim bom de conversar com as pessoas e eu sabia
Matemática então, eu tinha uma liderança natural até por causa disso, começaram as primeiras calculadoras
financeiras, que vocês conhecem hoje.

COMUNICAÇÃO
[uso do projetor] você pode passar as coisas para os alunos de uma forma muito rápida e fazer o aluno viajar com
você de uma forma imediata, quer dizer, eu acho que o professor que tem habilidade, que sabe mexer e sabe
aonde está a informação, tem que se preparar para isso, eu acho que ficou até mais difícil você preparar a sua
aula hoje, porque você tem uma grande dificuldade de selecionar a informação, é tanta informação disponível,
que qualquer aluno pode achar uma informação melhor do que aquela que você teve. // você está mais exposto,
você pode estar falando uma coisa assim. precisa ter muito cuidado com a sua exposição, porque você pode
colocar uma imagem no quadro e o aluno põe uma imagem dez vezes melhor do que aquela que você está
colocando. Então, a responsabilidade hoje com o computador, com esse os computadores que você tem hoje, é
terrível, porque o mundo de informação a extraordinário, então, o professor tem que preparar muito bem a sua
aula

CONSUMO
O que eu sinto é que a facilidade, o acesso que você tem a informação, aquilo que você tinha que depender do
livro, hoje você tem em segundos sem a necessidade, o meu carro era cheio, era lotado de livros, atrás eu tinha
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um monte de livros, porque se eu esquecer tal forma, e se eu esquecer isso então, eu tinha sempre os meus livros,
porque eu era muito metido dar aula no giz e lousa, mas e se eu esquecer? // Eu não lembrava, eu não lembrava,
a forma ridícula, mas eu vou ter que demonstrar as fórmulas, aí o aluno falou “não espera aí professor” ele abriu
o computador na hora, quer dizer, maravilha

PROFESSORES
eu era um professor, vamos dizer, os alunos sempre gostava muito de mim, porque eu tinha a teoria e a prática,
isto que você vai encontrar uma grande dificuldade na educação, um professor que tem a teoria, tem o
conhecimento teórico e saiba o que fazer com aquele conhecimento teórico então, eu tinha as duas coisas então,
isso eu dava aula com uma confiança muito grande, tanto é que eu poucas vezes na minha vida eu usei algum
material específico que não entrar na sala com a mão, eu ia sozinho, com nada com nenhum pedaço de papel,
porque a aula e a surgir naturalmente, ou seja, eu ia falar sobre o assunto, eu ia pegar a ideia, da ideia eu ia
desenvolver o assunto de uma forma o mais natural possível e às vezes... e é assim até hoje, eu entro na sala de
aula e demonstro, passo na pós-graduação 4 horas de pé dando uma aula, demonstrando uma coisa com
sofisticação matemática muito grande e do nada, eu sozinho, sem um pedaço de papel, sem nenhum auxílio e não
é que eu preparei, que eu fiz antes, eu raramente faço isso, vai saindo na hora porque é uma coisa que tem que ter
uma lógica natural. // aula teste bom primeiro você tem o currículo do professor em geral professores formados
por boas escolas então, você basicamente o conteúdo dele a competência em relação ao conteúdo dele pela
origem, pela instituição, depois o fundamental era ele ter uma dicção e ter uma boa apresentação de lousa, quer
dizer, saber utilizar bem a exposição, falar alto, aquelas coisas tradicionais, expor bem, fazer uma lousa bem
feita, olhar para os alunos quando está dando a aula, coisa desse tipo. Claro, que a gente procurava pegar aquelas
pessoas tinham já está intuição e depois a gente pegava e ia moldando, ia conversando com as pessoas e
colocando a melhor forma de eles... ir treinando praticamente esses professores. // a gente pega o que vai ser
professor põe para assistir aula do outro, qual o melhor professor de uma determinada matéria a gente faz a
pessoa assistir aquela aula e pede para ele repetir a aula igual ele assistiu, depois que ele faz a repetição ele
começa a dar aula do jeito que ele... com a personalidade mais dele, ele vai montando os conteúdos, ou a forma,
ou a sequência, ai cada um tem o seu jeito e a sua sequência de fazer as cosias, se adapta melhor // fomos
treinados vendo os nossos professores, nós tínhamos os professores que nós gostávamos mais que a gente
percebia que tinha mais jeito para explicar, para passar aquele conteúdo e outros que a gente percebia que não
tinha jeito para passar, outros a gente percebia que também não sabiam o que estavam falando, o aluno percebe
claramente. // o negócio de educação ele apareceu primeiro pelo fato de gostar de ser professor, quer dizer então
primeiro não foi um negócio, primeiro foi gostar de ser, de estar no palco, vai, quer dizer eu entro na sala de aula
é a mesma coisa que um ator entrando no teatro ou sei lá o médico entrando na sala para fazer a operação dele, e
eu sempre gostei muito mais disto, do que estar na sala da operação financeira. // Não, eu acredito que a
exigência só vem mesmo quando o cara precisa. Então, enquanto ele estiver no trabalho na ponta, não exigir
dele, ele não vai fazer. Você vê as experiências dos nossos cursos aqui, o aluno que vem aqui, ele vem porque
ele está tendo competitividade, tu não tem MBA então, eu preciso ter, eu vejo, tem alunos que tem dois MBAs,
“por que você veio fazer esse MBA de finanças agora?”, “não é, é que eu fui deslocado para, é que agora eu sou
diretor comercial, mas tem a reunião com os outros diretores e o cara de finanças fala umas cosias que eu não
consigo entender, eu não consigo conversar com ele, ele me dobra e me quebra toda vez, porque eu chego lá com
uma ideia e ele fala, não, aqui o ativo, passivo, não sei o que lá, e eu não consigo falar com ele, eu não consigo
falar eu fico mudo, conclusão, preciso aprender”.

ALUNOS
os colégios estaduais eram muito sérios, eram difíceis e tinha muita reprovação, os alunos reprovados o que
acontecia? Eles saíram da escola, muitos abandonaram os estudos e quando eles abandonaram os estudos,
depois de 2,3 anos paravam de estudar, iam trabalhar e percebiam para evoluir no trabalho precisava voltar a
estudar, mas aí eles estavam fora da idade então, rapaz estava com 18 anos e não tinha feito o que corresponde
hoje do quinto ao nono. Bom, então, que você faz com uma idade hoje uma idade de até 15 anos da quinta a
nona série, acho que até 15 anos, e ele está com 18 anos, 19 anos como é que ele vai voltar no colégio do estado,
com 19 anos estudar com molequinho de 12 na sala? Então, aí no Brasil se instituiu uma coisa que era a seguinte,
era você fazer esses quatro ou cinco anos fazer um exame sobre a matéria que envolvesse esses 4 anos. Então,
matemática das quatro anos, a história dos 4 anos, português 24 anos, e era uma prova só, claro que era uma
prova que era uma dureza, muito difícil, e esse negócio que era uma dureza, uma dureza, virou o Madureza
então era cursinho de Madureza, onde deve ser dava as matérias dos 4 anos em seis meses, um ano e o cara ia lá
e fazia a prova e se ele fizesse a prova de português, matemática, história, geografia e ciências ele tinha diploma
equivalente os cinco anos, a mesma coisa para o segundo grau, que eram 3 anos, aí era português, matemática,
física, química, biologia, história e geografia. // era uma forma de você pegar o sujeito já mais maduro e com
mais condição de estudar, já trabalhando e poder estudar com aquele conjunto, aqueles conteúdos em menos
tempo e eu montei então a Madureza // o número de vagas, por exemplo, na USP é muito pequeno então, lá o
aluno é muito bom, então, como o aluno é muito bom porque ele tem uma seleção muito grande, essa seleção faz
com que o aluno pressione o professor a ser razoavelmente. // [ falta de qualidade na graduação atual]. Eu tenho
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que pegar essas pessoas e treinar essas pessoas. Então, por isso que do ano 2000 para cá apareceu onde que o
sujeito vai procurar melhorar o seu conteúdo? Nas pós-graduações. // o Brasil você põe quatro horas noturnas de
horas aula a noite, das 19:00 as 23:00 horas, impossível o cara ficar quatro (horas) sentado assistindo uma coisa,
durante quatro anos, é um absurdo um negócio desse e esses são os nossos cursos. Conclusão, o cara não chega
as 19:00 horas, não chega as 19:00 horas, sai muito antes das 23:00 horas, conclusão, fica um descompromisso.
Então, isso daqui o curso acaba sendo frouxo e acaba fingindo que você estuda e eu finjo que você aprendeu e no
final nós te damos o diploma e aí você vai para trabalhar. Isso daqui não vai ser diferente, é assemelhado ao que
aconteceu nos Estados Unidos. É claro que depois no pós-graduação, que você vai ter que em um ano fazer o
‘madureza’ não tem jeito, vai ter que aprender, porque senão você não consegue ir para frente. // o ser humano é
vagabundo, natural, o que você quer? Você gosta? Eu falo sempre, eu nunca vi um cara chegar e falar assim, “ah,
que vontade de estudar que eu tenho hoje”, pô, você está louco? Ele pode ter vontade de tomar uma cerveja, ter
vontade de passear, ter vontade de ir no cinema alguém falar, ah, que vontade de dar uma estudada de
matemática, ah, estou louco para dar uma estudada em logaritmo, ah, que saudade de estudar logaritmo, você
está maluco? Não tem, não existe isso, você estuda por obrigação, é obrigação, ah, que vontade de trabalhar, que
vontade e trabalhar

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Bom, eu em todo esse período eu dando aula em cursinho eu acabei montando um cursinho. // Depois eu
comprei um colégio, aí eu montei eram os cursos, esse negócio de madureza evoluiu para os cursos de dois anos,
quer dizer, fazer o curso equivalente em dois anos ou em um ano e meio o que eram os chamados supletivos e eu
montei o colégio, tinha três unidades, também no começo em Santo Amaro e tinha lá Santo Amaro próximo ao
Largo Treze, cheguei a ter três mil e duzentos alunos. // se eu aprender a ser um bom professor, eu acreditei que
eu saberia ser um bom gestor de professor, ou seja, conseguir outros professores, que fossem semelhantes ao que
eu era e com isso formar uma boa escola. E as pessoas que trabalham comigo, a maioria dos meus alunos, hoje
ter uma coleção de professores de finanças aqui em São Paulo nas grandes escolas, que foram meus alunos...// eu
acho que o ensino público ele teve dois momentos, um primeiro momento é até a década de 70, ensino público
era muito forte, pesado, o professor era uma pessoa extremamente rígida no seu posicionamento em sala de aula
e para isso a escola reprovava muito. Então, esse era o perfil da escola brasileira. Eu não fiz escola pública, eu fiz
sempre a escola particular, mas, por exemplo o Bandeirantes o colégio Bandeirantes que é um dos melhores de
São Paulo, ele tinha mais ou menos a mesma linha. Naquela época o segundo grau chamava Colegial, no
primeiro colegial tinham 12 turmas, segundo colegial 3, e o terceiro duas, e dessas duas todos entravam na
faculdade de engenharia sem fazer cursinho. Bom, claro se você começa com 12 no primeiro ano, segundo
terceiro tem três turmas, quer dizer você selecionou bom, essa era nossa escola // O que aconteceu na década de
70 é que se criou um grande número de escolas públicas e se liberou as faculdades particulares, então muitos
colégios viraram faculdades. Bom, então, um monte de gente foi fazer faculdade e esse monte de gente por fazer
filosofia, porque se abriu um monte de vagas nas escolas públicas e um monte de gente foi crescendo o número
de pessoas que começou a estudar da década de 70 para cá, e as escolas então foram perdendo a qualidade e é o
que se vê hoje, as escolas públicas são de péssima qualidade e isto acabou de uma forma geral e influenciando
todo o nível de escola pública. // Se você pegar POLI, GV, a Economia da USP, as nossas escolas “de ponta” e
for pegar a graduação nos Estados Unidos, você vai ver que a graduação ela é fraca, ela é bem, bem rapidinha,
bem assim... Se você se forma lá em Matemática e “Canto orfeônico” porque tem o major e o minor, tem duas
graduações. Então, sempre tem uma maior e uma graduação menor então, você se formou em Matemática e
Violino ou História e Eletricidade, com essas misturas assim, que não tem... porque eles procuram dar alguma
formação que você possa trabalhar, entendeu? // [nos Estados Unidos] e dar formação que seria mais intelectual
e uma formação mais para uma vida mais... // aqui no Brasil, a PUC da década de 60 que eu estudei, não é a PUC
de hoje, não tem nada a ver, o Mackenzie que eu dei aula em 70 não tem nada a ver com o Mackenzie de hoje,
são duas escolas totalmente diferentes. Então, a qualidade dessas escolas, ela caiu, todas elas. Então, por isso que
os cursos de pós-graduação tendem, do ano 2000 para cá começaram a crescer, por que? Porque quando o
sujeito entra no campo de trabalho, as empresas começam a perceber que o sujeito não sabe, então as empresas
começam a perceber que elas têm que escolher o que? Escolher um cara inteligente, esforçado, e que sua a
camisa, quer dizer, cumpridor, porque não é a faculdade que ele fez que vai definir claramente os conteúdos
deles, você fala, não, mas uma vez que fez uma GV, se fez uma POLI, está bom, mas quantos tem desses?
***
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Apêndice D14: Prof. Gestor de Graduação
Data da entrevista: 02/12/2016
TRAJETÓRIA: Família, Educação formal, Docência
Família
Eu já tinha o meu primeiro filho e a minha esposa estava grávida do segundo filho. Então eu comecei uma
jornada de viajar todo dia de Campinas para São Paulo e voltar na medida do possível no mesmo dia e assumir
mais um desafio que era assumir uma área normativa

Educação formal
Eu me formei em engenharia elétrica pela FEI em 1978. Basicamente, dois meses depois, eu ingressei na
TELESP como Engenheiro e tive a felicidade de entrar em uma área de supervisão, coordenação e supervisão.
Como engenheiro recém-formado, eu tive oportunidade de enxergar a empresa como um todo logo de cara [...]eu
fui no começo do ano seguinte transferido para Campinas, foi o ano que eu me casei, me tornei engenheiro de
campo, cheguei com um desafio muito grande também, porque a cidade de Campinas estava passando por uma
expansão gigantesca e eu fui o responsável por implementar um projeto com 12 rotas de implementação. O meu
primeiro desafio foi levar atendimento telefônico para o shopping de Campinas que ia ser inaugurado

Docência
Pô, já que você tem uma facilidade de comunicação, por que você não vai para área acadêmica também?". Mas,
durante toda minha vida dentro da Telesp, o tempo era escasso, eu tinha hora para entrar, muitas vezes não tinha
hora para sair e o bichinho da vocação acadêmica talvez tenha ficado encubado latente dentro de mim, coisa que
aconteceu depois que eu me desliguei da Telesp que um ex-colega da área de recursos humanos da Telesp que
lecionava na UNIP, me fez o desafio novamente. "Agora você não tem desculpa. Agora você tem tempo e você
tem a oportunidade de passar toda a sua experiência, acho que é isso que a gente está querendo montar um time
de pessoas que tenham uma bagagem empresarial e não simplesmente acadêmica.". Eu comecei na UNIP
lecionando para uma turma que realmente me acolheu como professor valorizando a minha bagagem de vivência
de gestão.

Atividade remunerada paralela
eu venho de uma experiência de Gestão na área profissional de mais de 20 anos como profissional da Telesp,
depois que eu me desliguei da Telesp no pós-privatização, eu fui gestor também de equipes de Campo

COMUNICAÇÃO
Eu acabei olhando criticamente para a formação que nós estávamos oferecendo para esses alunos, principalmente
quando as mídias sociais explodiram e acabei procurando uma formação Lato Sensu no SENAC, na área de
Gestão de Comunicação de Mídias Digitais, porque eu percebia que haviam algumas pesquisas já que
sinalizavam que o profissional de marketing estava saindo dos cursos sem o preparo para os novos desafios, de
uma comunicação que deixou de ser em massa para ser uma comunicação praticamente um para um. Com
problemas de imagem de empresa sendo repercutidas ou via Twitter, Facebook em que eu precisaria ter uma
noção de como fazer uma gestão de crise, porque a pulverização de uma informação negativa a respeito da
imagem da empresa em 24 horas, se você não reagir, você pode basicamente balançar um negócio de décadas. E
foi bastante interessante perceber que havia um receio, o profissional de marketing, ele olhava as mídias sociais
naquela época como uma coisa muito mais pessoal do que empresarial, as empresas também achavam que era
perda de tempo você observar o Facebook e, de repente, na hora em que as empresas se deram conta ou ela tinha
uma área de monitoração das mídias sociais ou ela estava totalmente descontextualizada. // tem uma série de
novos recursos e você está instrumentalizando o professor para que ele tenha condição de competir com todos os
distratores hoje de sala de aula. Se você não tiver a atenção do aluno, ele vai abrir o celular, abrir o notebook e
vai buscar outras áreas de interesse dele. Então eu vejo como você comentou que o conteúdo de uma aula bem
preparada, mesmo que seja usando a lousa e o giz, ela pode ser tão atrativa como você usar um recurso de
apresentação como o Prezi, o PowerPoint ou recursos de pesquisa que o aluno responde via celular. O que eu
acho que, cabe ao professor, é ter uma empatia com a turma, identificar o que motiva àquela turma e trabalhar
essa motivação usando os recursos mais adequados. Então eu acho que uma aula para uma determinada turma
jamais vai ser igual a outra. Você pode passar conteúdos das mais diversas formas. // Eu acho que a tecnologia
teria que ser sempre uma aliada, um suporte e nunca a protagonista. Toda a tecnologia que ela é usada sem você
perceber que você está fazendo uso dela para mim ela é muito mais cativante do que àquela que você se torna
dependente. Recentemente, nós estávamos numa sala de aula em que eu tinha preparado uma apresentação em
Prezi e que, ao começar a aula, apagou a luz. E eu tinha uma responsabilidade de passar o conteúdo, porque na
semana seguinte era a última aula. Então a aula foi dada a luz de celulares passando conteúdo. E foi muito mais
um conteúdo aonde a história contada, ela tinha começo, meio e fim, para você repassar aquilo que era
fundamental. // do celular como lanterna, ela é uma oportunidade de você cativar as pessoas e talvez tenha sido a
aula que eu tive mais atenção por que as pessoas tiveram que me ouvir de fato, não tinha nenhum distrator, e foi
uma experiência para mim extremamente gratificante. Com o feedback dos alunos posteriormente, "Poxa vida,
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professor, pensei que a gente ia embora mais cedo e no entanto a gente ficou tirando dúvidas até mais tarde do
que nas aulas anteriores."

CONSUMO
E, 2004, foi quando a internet começou a se tornar mais comercial no Brasil, você conseguia sair da internet
discada para uma internet de alta velocidade, mas eu, mesmo em Campinas, eu tive o meu primeiro computador
um CP500, da Prológica. E isso me faz lembrar que, quando eu comprei o meu primeiro computador, não tinha a
menor noção do que era aquele mundo, mas eu tinha muita curiosidade. // Nós fomos atropelados pela
tecnologia. Normalmente, eu costumo brincar em sala de aula quando a gente fala, por exemplo, de empresas
centenárias que desapareceram, como é o caso da Kodak, e que as pessoas não entendem por que a Kodak
desapareceu se ela inventou a máquina digital. Mas o que a gente percebe é que, se você perguntar em sala de
aula, quem tem uma câmera digital ninguém está com uma câmera digital na bolsa, no bolso, nem na mochila.
Mas, se você mudar essa pergunta para quem tem a possibilidade de me fotografar, todos têm através do celular.
Então, quando o celular incorporou os recursos de outras tecnologias é aquela figura do novo entrante que
basicamente ele mata todo uma indústria. // na feira de Tecnologia de Hamburgo do ano passado, o grande
lançamento da Kodak foi aquele pau de selfie com a marca Kodak. Ela precisou se desfazer de patentes para
poder pagar as dívidas. Aí você fala: "Mas o analógico morreu?". Não, porque você pega a Lumina, ela trouxe de
volta as câmeras de plástico para os hobbistas que gostam de fotografar com filme. Então se a Kodak tivesse se
reinventado com analógico e buscado ocupar esse espaço talvez ela tivesse muito mais êxito do que
simplesmente mudar toda uma indústria digital. [...]ela recriou máquinas analógicas de plástico. E ela tornou isso
uma boutique com lojas no mundo todo transformou isso em franquias, as melhores fotos ela faz exposição,
divulga através do próprio site dela. E foi um projeto acadêmico. // Hoje em dia tem muito curso EAD que é
semelhante ao velho curso do Instituto Monitor. Só mudou o meio que você utiliza, mas você não está
conseguindo captar a atenção desses alunos, você não está oferecendo o diferencial que a tecnologia de fato te
permite. Então saber fazer uso disso, eu acho que é o grande desafio do professor. // [ Falando de Dwitt Jones]
Ele tem um filme fantástico chamado A Criatividade de Cada Dia. E ele trabalha alguns processos criativos que
servem para qualquer disciplina ou atividade principalmente empresarial e ele procura fazer com que as pessoas
olhem o ordinário para tentar fazer um trabalho extraordinário. Olhar para o ordinário e enxergar o
extraordinário. E eu brinco com meus alunos isso, que o meu desafio é que eles encontrem mais de uma resposta
certa e transformem o trabalho ordinário em extraordinário.

PROFESSORES
Foi uma promoção que a Telesp fez naquela época para os seus funcionários e eu comprei e fui estudar Basic e
daí percebi que a melhor forma de aprender, era ensinando alguém. E lá em Campinas, havia uma parceria da
Telesp com a guarda mirim e nós tínhamos dois guardinhas que faziam a parte de apoio à secretaria e um deles
era um menino que tinha uma curiosidade, uma vontade de aprender muito grande, e daí eu falei para ele, "Se
você quiser aprender computação, eu estou disposto a te ensinar no sábado de manhã.". E daí toda manhã, ele ia
em casa e eu passava um pouquinho daquilo que eu estava aprendendo e que estudava com ele. Esse menino
hoje é um advogado e que quando ele estava para se formar, eu recebi um telefonema em casa, que ele deu um
jeito de encontrar meu contato, para me mandar o convite de formatura // ... a minha percepção da educação, ela
está muito nessa visão de que você tem a oportunidade de provocar as pessoas para mudar a vida delas. Então,
como docente, eu sempre faço essa provocação. Aonde eu encontro a minha zona de conforto? Ou seja, como o
próprio Paulo Freire fala "sem a curiosidade que me provoca", eu não ensino e nem aprendo. Então a minha
educação tem que ser uma troca. Todo o meu propósito pedagógico das disciplinas que eu leciono é não ser
simplesmente um passador de conteúdo, mas viver uma experiência de troca, de poder aprender também com os
alunos, com as histórias que eles trazem, para que isso também me enriqueça. [Sobre contratação de professores]
eu acho que ainda hoje não mudou, você faz uma análise a priori de currículos, pessoalmente de profissionais de
mercado. E aí aquele que você seleciona você convida para uma aula teste. E a aula teste basicamente você pode
fazer, você enquanto coordenador de curso convidar um colega para também assistir e ter uma opinião
diferenciada além da sua, mas na aula teste, o que a gente procura observar é como é que esse professor
transmite conhecimento. Muitas vezes você encontra currículos maravilhosos de pessoas com uma bagagem até
internacional ou de cursos lá fora e que ele não tem facilidade nenhuma de comunicação com três pessoas que
estão assistindo uma aula teste dele. Se você ficar nervoso na frente de três pessoas, imagine em uma classe com
15, com 20, com 30 alunos. Então a aula teste é o momento da verdade, é aonde ele entrega a didática que ele
tem muitas vezes sem nunca ter feito um curso de didática. Muitas vezes um profissional que, ao longo da sua
carreira, enfrentou uma diretoria apresentando projeto e que soube adequar a linguagem dele para vender o
projeto em sala de aula, ele dá uma aula maravilhosa. Ao passo que àquela pessoa que sempre estudou didática,
que sempre procurou aprender como ensinar, ela, na prática, tem uma... total dessincronia com a realidade que
fala para ela mesma, ela se empolga como que ela está falando, da impressão que ela está dando aula para ela
mesma. E ela não tem o menor senso crítico do quão maçante ou entediante está sendo aquele discurso que ela
passa por uma certa até arrogância, prepotência e que os alunos acham que ela está totalmente desqualificada ou
descontextualizada. // toda a tentativa de mudança do ensino está sendo vista como "A minha instituição tem o
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top da tecnologia", mas, se você não preparar esse professor para saber fazer o uso adequadamente do top da
tecnologia, você não mudou nada. Os alunos vão continuar desinteressados, não vão enxergar motivação nisso, e
eu vejo a tese que eu tinha lá ainda como gestor, de você preparar o teu plano de aula e levar uma versão 0 para
sala de aula e fazer o ajuste após você conhecer a turma, porque o perfil da turma tem que se ajustar ao teu plano
de aula.

ALUNOS
[Comentário de um aluno] falou que eu tinha sido o responsável porque eu tinha ajudado a mudar a vida dele,
que ele era muito grato e aquilo sempre me fez pensar na visão da docência como um processo de transformação
das pessoas para melhor. Eu acho que é a oportunidade que você tem de você instigar a pessoa que está te
ouvindo em viver um processo de transformação. // por coincidência, terminou um curso, uma disciplina durante
a disciplina que eu estou dando, e quem começou a nova disciplina foi o professor André Braga, que foi meu
docente também na época de IBTA e a gente sempre trocou muita figurinha. E ele é uma pessoa que também é
antenado, trabalha na área de tecnologia, é uma pessoa que tem um viés artístico também fantástico, ele é um
fotógrafo que tem um olhar maravilhoso para a realidade. Ele estava dando aula de empreendedorismo. E daí os
alunos comentaram: "Poxa vida, professor, a tua disciplina está integrada com a do professor, André, porque até
a bibliografia, você falou do Simon Sinec a respeito do... que as empresas precisam identificar o propósito e ele
trouxe a aula de empreendedorismo também com o mesmo autor. E quando a gente começou a comentar com o
Eric que você havia sugerido que a gente fizesse um trabalho procurando identificar o propósito das empresas a
nossa surpresa é saber que isso daí não foi combinado. Eu falei: "Olha, eu fico feliz porque isso demonstra que a
gente tem muito mais afinidade do que a gente se quer imaginava. Ou seja, a gente continua não se acomodando
com aquilo que a gente fez no passado e a gente também está se reinventando. // como é que eu transformo isso
em extraordinário? Quando eu me importo com o trabalho que eu estou fazendo. Então, quando eu estou fazendo
um trabalho que o professor me pediu, mas eu não estou fazendo um trabalho simplesmente para entregar para o
professor, eu estou fazendo um trabalho, porque esse trabalho é importante para mim e eu quero que o professor
perceba que eu estou querendo superar as expectativas dele. Então esse é o contexto do... de superar as
expectativas. E o que eu brinco com eles é que a dinâmica do trabalho que eu estou propondo que eles me
entreguem é que eles entendam que, durante essas aulas, eu fui o responsável pelo input, pelo desafio, pela
provocação. // [ Falando de identidade de professor ] Eu tinha... um professor que você poderia classificar como
acomodado, relutante a inovações e que várias conversas que eu tive com ele foi no sentido de ajudá-lo a sair
dessa zona de conforto. Eu tinha professores ousados, que traziam novas provocações, professores com alto grau
de comprometimento com a formação desses alunos, de basicamente, às vezes até uma atitude que poderia ser
considerada paternalista, mas a forma como era feita demonstrava não só paixão pela docência como respeito
pelas dificuldades para que esses alunos pudessem se superar. Você tinha profissionais criativos, profissionais
assertivos, você tinha profissionais eventualmente que queriam a amizade da turma, então o mais importante era
ser bonzinho do que formador. Profissionais do tipo... se você quer elogio, vai conversar com a sua mãe aqui é
lugar de você sofrer. Então não passava a mão na cabeça e exigia e eventualmente talvez eram disciplinas mais
básicas que tinham maior índice de reprovação. Então você tinha um perfil bastante heterogêneo não só, e
também, não só de formação de conhecimento, mas de propósito educacional. E o gratificante é que a gente
conseguiu alinhar os mais diversos perfis para que o propósito do curso, o modelo pedagógico do curso,
prevalecesse em detrimento das dificuldades ou dos valores pessoais. // tem muito aluno que tem preguiça de
pensar e essa preguiça faz com que ele queira a receita do bolo. Ele quer sair da escola achando que ele está
preparado para o mercado com receitas de bolo. Tudo o que acontecer na frente dele ele vai querer abrir o
caderninho dele para saber como é que ele deve agir naquele momento. Ele não está preparado para a incerteza,
para o risco, eu acho que fundamentalmente o momento atual é que ele entenda que não existe uma verdade
absoluta. Que, por melhor que seja o curso que ele está fazendo, ele vai ter que saber fazer uso da melhor
ferramenta no momento em que ele tiver um desafio.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
eu tive a experiência de gestor durante a minha coordenação na faculdade, e a data precisa do início... eu vou
escorregar um pouquinho, porque eu comecei a lecionar em 2005 e acredito que a coordenação por
camaradagem dos meus colegas me foi entregue em 2007 em função do afastamento da então coordenadora por
gravidez e embora na equipe da faculdade tivéssemos professores com currículo na área de marketing superiores
ao meu, mas tanto a coordenação docente como os colegas docentes entenderam que o meu perfil de... por ser
uma pessoa conciliadora facilitaria o trabalho de todos se eu colaborasse nessa fase transitória de substituição
interina da então coordenadora. E essa interinidade acabou se tornando efetividade até 2013, é isso? // Então esse
período à frente da coordenação do curso de Formação de Tecnólogos em Marketing , eu tive a satisfação de
contar com docentes que a grande maioria eram oriundos do mercado, alguns deles, inicialmente, não tinham
nenhuma formação de docência, estavam iniciando uma carreira na equipe e houve uma sinergia e uma
integração entre as partes que transformou o curso em um dos melhores cursos de formação de tecnólogo do
país, tendo uma avaliação do MEC tanto no projeto pedagógico inicial da autorização como no reconhecimento
uma nota mais alta do MEC e posteriormente nos ENADES que os nossos formandos participaram, a gente teve
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uma boa avaliação também ficando entre os melhores cursos do Brasil. // E o interessante é que ele nasceu
olhando para a tecnologia e os cursos de gestão, eles vieram na área de Finanças, Logística, RH e Marketing
depois, porque o mercado naquela época sinalizava por essa demanda. E, considerando que, em um primeiro
momento, a instituição ensino ela estava ali próxima da Paulista, posteriormente a gente acabou indo para a
Paulista, mas era o pulmão das principais empresas, principalmente do mercado financeiro e também de
marketing da Avenida Paulista ou em torno ali e a ideia era que você criasse um núcleo de excelência de
formação de profissionais para atuarem nessa empresa. E, no começo, principalmente da área financeira haviam
parcerias, como o Banco Real e como próprio Banco Itaú, para que os alunos tivessem bolsas. // desconfigurada
desse projeto era a área de logística. Porque as principais empresas de logísticas estão em localizações no
Rodoanel, nas entradas de São Paulo, nas principais rodovias e o deslocamento desse profissional para a Paulista,
mesmo com o metrô é mais complicado. Então, no tocante a área de Recursos Humanos, Marketing e Finanças,
você estava no ponto estratégico de localização para atrair esses alunos, além do que de ter a facilidade a atrair
também os profissionais de mercado que pudessem nos ajudar na formação desses alunos. // quando os alunos
me questionavam a respeito por que essa pessoa que tem esse comportamento continua lecionando aqui? Foi
porque lá fora, você não vai conseguir fazer uma seleção das pessoas com o mesmo perfil e pensamento que
você tem para compor a empresa que você trabalha. É importante você olhar o mesmo tema sobre diversos
autores, sob diversas linhas de pensamento. Então essa pluralidade para mim tem que existir dentro de uma
instituição de ensino. Você não pode formatar uma instituição de ensino por aquilo que o coordenador acha que é
o ideal. Todo mundo tem que pensar igual a mim. Não, todas as vezes que você tem um eventual conflito é o
momento em que a coordenação tem que entrar e mostrar a riqueza do conflito, porque é no conflito que os
alunos vão amadurecer.
***
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Apêndice D15: Gestora Pedagógica

Data da entrevista: 31/05/2017

TRAJETÓRIA: Família, Educação formal, Docência
Família
Não abordou

Educação formal
Graduação em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia, doutorado em Educação

Docência
Formação de professores

Atividade remunerada paralela
Não informou

COMUNICAÇÃO
Você nota ali na reflexão do aluno [tese de doutorado] uma preocupação muito grande em entender primeiro
como o estudante aprende para fazer adequações de como ensinar. Na tese ele está muito preocupado com a
dimensão reflexão e de fato, quando você pega os quadrantes dos estilos de aprendizagem, a reflexão é uma
dimensão extremamente importante e como é que a gente consegue mobilizar isso, como é que a gente cria um
ambiente que favorece isso. Então até certo ponto foi por aí que ele trabalhou e a tese dele não é uma exceção,
você nota por parte dos professores e dos coordenadores dos cursos de engenharia uma preocupação muito
grande com esses dois problemas. Até então era muito colocado que estudante que ingressa com o processo de
democratização do acesso é um estudante que é diferente, ele é heterogêneo inclusive no repertório. Então em
todas as disciplinas que estão muito relacionadas a um pensamento mais exato, um pensamento mais lógico,
fundamental para as Ciências Exatas, ele vem já com alguma deficiência e isso é uma bola de neve. Mas esse é o
fato, ou seja, o Ensino Médio tem se revelado muito pouco contributivo para quem quer continuar os estudos na
educação superior em qualquer área. Só que nós temos uma dívida muito grande na área de Exatas

CONSUMO
Quando você vai para a educação superior (na França), você acha que qualquer um é professor? Não. Lá tem
categorias, você só pode ter o grau para usar o termo professor quando chega na última categoria, que seria aqui
no Brasil o equivalente ao professor “decano”. // exemplo, tem jornalistas que escrevem exclusivamente sobre
educação, o cara que escreve sobre educação pesquisa, estuda, viaja, ele é de fato um especialista em educação
para entender inclusive os termos que se usa, ele vai aos congressos de educação tanto quanto um professor teria
condições de ir, porque ele escreve sobre aquilo, então ele tem que ter conhecimento orgânico daquilo.

PROFESSORES
Os professores da área de Ciências Humanas têm uma certa resistência a essa visão de ensino e aprendizagem
que a gente está justamente discutindo. E por outro lado eu acho que tem aqui uma questão que é meio cultural.
O pessoal das Ciências Exatas vai muito pelo argumento, então a ideia de personalizar o processo [nas Ciências
Sociais] é muito forte, ou seja, um bom professor é um bom orador, é um bom autor, é um bom pesquisador, o
conhecimento está muito centrado na autoridade dele. // É uma tradição da oralidade muito forte e, se não da
oralidade, do ensino textual. Ele não passa necessariamente por questões de experimentos, não passa. Então eu
diria que é uma cultura que está muito centrada nas pessoas e na autoridade que elas representam em
determinado ponto de conhecimento. // Então hoje o que está se observando é que para lidar com uma população
extremamente heterogênea, inclusive em repertório, você tem que ser muito bom no campo de conhecimento que
você escolheu, mas tem que ser também bastante sensível às exigências pedagógicas que esse novo público que
está chegando na universidade requer. // um professor tradicional, calcado na área expositiva, certamente é,
porque ele não tem didática, ele não foi preparado isso e tem uma forma de trabalhar já muito sofisticada e,
portanto, muito distante da realidade do estudante. Se você perguntar se a excelência está numa escola que
apenas ensina, eu de fato tenho pontos de interrogação de todos os tamanhos, principalmente porque hoje a gente
está vivendo num ambiente produtivo em que você está trabalhando por projetos. // Mesmo nos Estados Unidos
tem instituições de ensino estritamente de ensino, então significa que os professores são pagos exclusivamente
para serem bons professores. Você chegou a essa nomenclatura de professores, eu diria que a gente pode chegar
a uma nomenclatura até muito mais diversificada que essa. Eu posso te indicar a introdução de um livro, tem a
tradução em português, ele foi escrito em francês, mas o pessoal da UFBA, a Federal da Bahia, fez a tradução
desse livro e no primeiro capítulo ele faz uma discussão sobre os diferentes perfis de professor na França. // a
formação pública da França pensa o seguinte: se você está no ensino fundamental e médio, qual é o professor
que você precisa? Inclusive ele não usa o termo professor, ele usa instructeur, que é instrutor numa tradução
literal. O instrutor não produz conhecimento, ele tem um conhecimento, que é o conhecimento reconhecido num
determinado campo, ele organiza e trabalha da melhor forma possível para que o estudante se aproprie desse
conhecimento, que é se fosse assim a base, o alicerce, ou seja, o que eu preciso entender // É exatamente a
mesma coisa, quando você usa o termo professor, isso tem um peso, isso tem força, isso tem status. Não é como
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no Brasil em que, com todo o respeito, eu sempre brinco, um chef de cozinha é um professor, o treinador da
seleção brasileira é um professor, tudo é professor, professor é uma atividade profissional que se banalizou.

ALUNOS
Na França também tem uma diferença do mesmo jeito de quando eu uso o termo instrutor e quando uso o termo
professor, que marca essa diferença, eu não posso chamar o estudante da universidade de aluno, porque não é
aluno ou não deve ser. Então aluno está no Ensino Fundamental e Médio, mas quando ele entra para a
universidade é estudante. O que ele vai tratar é exatamente o que é um estudante e qual é a diferença entre um
estudante e um aluno. Por que na universidade a gente tem que formar essa categoria aluno? No livro inclusive a
gente tem uma zona de discordância em que ele diz o seguinte: aluno é categoria temporária. Na minha
compreensão não é. Veja, você é professora, você perdeu a sua identidade de estudante? Não! // Mais do que
nunca, para você exercer a docência, você tem que se manter estudando. Então nesse aspecto eu entro em linha
de colisão com ele, quando ele diz que é um status temporário porque tem prazo de início e de fim, para mim não
tem prazo de fim.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
A literatura coloca que toda essa sensibilidade recente para a questão dos métodos de ensino nasce exatamente
porque, se eu tivesse que fazer uma síntese de tudo que eu li, diria que a área mais refratária é Ciências Sociais e
as áreas que de fato estão liberando um pensamento mais propositivo em relação aos métodos de ensino que
justamente reconhecem o estudante como sujeito do processo de aprendizagem vão na direção das Ciências
Exatas, particularmente Física e Engenharia e na área médica particularmente Enfermagem. // Se você observar
por alguns relatórios da UNESCO, coincidentemente tanto a América Latina quanto a África são os dois
continentes em que o curso mais demandado é gestão. Se você pegar a malha, os cursos mais demandados fogem
das Ciências Exatas. Aí talvez explique por que o Ciência Sem Fronteiras teve que de alguma forma dar uma
forçada nessa área, porque hoje temos déficit de profissionais na área de exatas, até como professores // era uma
política pública que de fato tentava cobrir um déficit que o Brasil apresenta hoje, inclusive com a ausência de
professores nas áreas de Física, Química e Biologia no Ensino Fundamental e Médio. Então você percebe que
isso é um problema que vem aqui já do começo, ou seja, nós não temos bons professores, os professores
reproduzem as suas deficiências, o estudante chega na educação superior com as deficiências que são reflexo das
deficiências dos professores, têm muita dificuldade de enfrentar os desafios // um curso na área de Ciências
Exatas requer e aí os professores precisam ter outra atitude, porque ou você reprova todo mundo e fecha as
portas ou você muda a estratégia. // Se a gente considerar primeiro a dimensão institucional, eu até diria que para
mim existem duas categorias de instituição, além de ponta ou de massa, uma instituição que tem como
orientação qualidade ou excelência e instituições que de fato fazem o necessário para sobreviverem dentro do
ambiente onde atuam. Se ela é pública ou particular, para mim não faz a menor diferença, porque o bom ensino
mesmo é o cidadão que está pagando, por impostos de uma forma indireta ou por mensalidade de uma forma
direta. Pensando dessa forma, eu diria que dentro dos padrões internacionais uma instituição de qualidade é uma
instituição que está muito centrada na qualidade da pesquisa. Se você olhar os critérios de dois rankings
internacionais que são absolutamente reputados, uma instituição para ter um nível de excelência e estar no score
das 100 primeiras mundiais, porque elas chegam a 500, se está nas 100 é a nata da nata, se está nas 200 está
muito bem... // A China tem um programa de mobilidade internacional há muitos anos e eles queriam saber quais
eram as melhores universidades do mundo para enviar os seus estudantes, começaram a fazer essa avaliação para
esse fim. Como hoje praticamente é o maior contingente de estudantes em circulação, por exemplo, se você
retirar os chineses do sistema universitário estadunidense, vai retirar um contingente de quase 20%. Então eles
começaram a levar muito a sério essa avaliação e isso virou um ranking. A USP inclusive participa desse
ranking, ela está entre as 200 melhores. Mas então o que acontece? Vamos pegar o caso da USP. A USP é boa
em tudo que faz? Não. Eu diria que tem algumas faculdades que são muito boas, elas se encontram quase que no
nível de alguns pares internacionais, e outras são muito frágeis. // Olha bem, se eu produzo conhecimento, a
tendência é de que eleve a qualidade do ensino, porque, em vez de eu estar reproduzindo manuais, estou trazendo
os estudantes para ser o auxiliar de pesquisa, para ter bolsa, para trabalhar junto comigo, para ter um espírito
acadêmico muito mais vivo, muito mais autoral. Então a qualidade hoje de uma instituição de ensino está muito
calcada na pesquisa e na exposição internacional, o ensino vem como o terceiro ponto. // Se você pegar a história
da universidade, a universidade começa como um encontro de pessoas interessadas em aprender. Então elas
contratavam os grandes filósofos, os grandes pensadores, queriam aprender sobre determinado assunto. O latim
aproximava essas pessoas e elas peregrinavam, isso é o perigrinatio acadêmico, peregrinavam de um canto a
outro atrás dessas mentes incríveis. Esse povo começou a incomodar a Igreja, porque esse pensamento próprio
começou a rivalizar um pouco com a visão mais normativa da igreja. Então a Igreja começou a oferecer cursos e
quem fizesse os cursos oferecidos pela igreja poderiam lecionar em todo o império da Igreja Católica. Isso era
internacional também. Aí ela começou a ter currículo, a aprovar e reprovar, a estruturar. Então você tem aqui
uma universidade que nasce livre e autônoma, depois você tem uma universidade regulada pela Igreja até para
conter esse poder paralelo. Aí tem o surgimento do Estado-nação. // se você estudar a Universidade por país vai
ver como a Universidade, por exemplo, inglesa é diferente da italiana ou da francesa. Tem inclusive livros que
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mostram as sete principais concepções de universidade por país, como elas ganharam essa marca de uma cultura
que vinha da religião e da concepção de Estado-nação. Pois bem, aí vem o Estado. Quando o Estado vem, ele
nega a Igreja, o Estado laico. Então ele passa a regular a Universidade. É aquela expressão espanhola que minha
avó dizia: quem paga a banda escolhe a música. Se quem custeava a Universidade era o Estado, o Estado dizia
como a Universidade tem que ser e aí você vai ver a concepção alemã, a concepção inglesa, a concepção
francesa, a concepção estadunidense, a concepção canadense, a latino-americana, a gente também tem a nossa.
Então a Universidade nasce autônoma, depois ela fica subordinada à igreja, depois subordinada ao Estado e hoje
você tem uma Universidade muito grande que é praticamente subordinada ao mercado. Isso exerceu influência
sobre o perfil do professor. // Nesse retrato que eu estou colocando, qual é a relação entre a universidade de
ponta e a universidade de massa? O divisor de águas foi a indústria. Até a Revolução Industrial você tinha uma
escola muito centrada, as crianças não iam para a escola, os tutores ensinavam as crianças em casa, as meninas
de um jeito, os meninos de outro. A população de um trabalho mais manual ensinava ofício de geração a
geração, elas não tinham acesso à escola, o avô ensinava os filhos e os netos e assim sucessivamente. É por isso
que não existe nenhuma mobilidade social no passado. A indústria muda a organização do trabalho totalmente, a
produção em série. Aí a gente tinha que formar mão de obra, tinha que disciplinar a mão de obra, tinha que
confinar a mão de obra, tinha que cronometrar a produtividade. Aí o que você tem? Um currículo único, uma
escola única, um espaço único, um professor único. Aí é o que se chama a escola do Estado, a escola
republicana. Quando você começa a ter a escola Estado e a escola mercado, aí começa a ter essa divisão que eles
chamam a dualidade. Vou pegar mais uma vez o caso francês, que é o que mais me gera conforto. Tem o sistema
universitário francês que é público. Mesmo você como estrangeira vai pagar uma anualidade de 230 euros, só
paga exclusivamente isso, mas você tem as grandes escolas e as grandes escolas são privadas. Quem tem mais
status, as grandes escolas ou as universidades públicas? Uma grande escola. Aqui o funil é muito fino, aqui é a
elite da elite, da elite. // em qualquer país do mundo sempre tem periferia, ou seja, tem as grandes escolas e tem
as escolas de periferia. Não é só no Brasil, é que no Brasil a dualidade é muito radical. Apesar dessa regulação
do Ministério, é uma coisa muito esquisita, você vai ter boas universidades públicas e universidades públicas
muito ruins, vai ter boas instituições particulares e instituições particulares muito ruins. Você pode ter alguns
indicadores inclusive para observar. É claro, pelas condições em que as universidades públicas foram criadas,
muito calcadas em pesquisa, porque quem fundou a universidade no Brasil foram os intelectuais de fora do
Brasil, eu cheguei a mapear 14 universidades públicas no Brasil que são universidades muito boas. Algumas
faculdades competem com instituições internacionais, o restante é entre médio e frágil. E tem a questão
geográfica embutida, ou seja, as melhores instituições estão no Sudeste e Sul e as mais frágeis estão nas demais
regiões.
***
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Apêndice D16: Gestor de Entidades Mantenedoras
Data da entrevista: 25/05/2017 e 12/07/2017
TRAJETÓRIA: Família, Educação formal, Docência
Família
Eu sou de Penápolis.

Educação formal
Graduação em Economia na UNICAMP

Docência
Eu fui diretor geral da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação, que hoje é a UNILINS, onde eu tinha um
cargo que era diretor administrativo financeiro, onde a gente tinha... eu cuidava da direção... nós tínhamos uma
Faculdade de Informática que é essa que eu tinha sido diretor, a Faculdade de Engenharia. Depois eu fui diretor
de pós-graduação. E aí nos cursos de Administração...// na área de Negócios, Direito, Tecnologia e Tradução. TI.
Depois eu fui Diretor da A M. Eu fui Diretor de Educação da A M quando a A M estava sendo vendida. Eu fui
diretor lá. Eu fui Diretor Acadêmico. Nós tínhamos na época... a instituição na época tinha 27 mil alunos. [Hoje]
eu leciono, na graduação, eu leciono hoje no terceiro semestre. Eu leciono normalmente no terceiro semestre e
no oitavo semestre. São as duas disciplinas que eu trabalho na graduação. Disciplinas na área de Estratégia
Empresarial. E sou professor também da Pós-Graduação da FGV.

Atividade remunerada paralela
Eu trabalho como gestor numa organização que capacita docentes [...] gente capacita profissionais de todas as
áreas, vamos dizer assim, da cadeia do Ensino Superior. Então eu capacito gente da área Administrativa, gente
da área de Legislação e Regulação, gente da área de Financiamento, gente da área de Marketing, gente da área de
RH, das instituições de ensino. E também a gente tem os programas voltados para a capacitação de docentes.
Então a Universidade Corporativa ela tem capacitação dos diferentes programas de capacitação, dos diferentes
profissionais que atuam nas instituições de Ensino Superior, até mantenedores

COMUNICAÇÃO
Eu acho que falta para o professor um conjunto de técnicas. Falar assim: “ quando é que eu vou usar um caso?
Quando é que eu vou usar uma aula expositiva? Quando é que eu vou passar um filme? Quando é que eu vou dar
um projeto?” E eu acho que isso é técnica. Eu acho que isso é técnica e que isso pode ser adquirido por meio de
treinamento

CONSUMO
[o que você comentou que o professor espera que a instituição forneça, mas ele não toma a iniciativa] Ele não vai
atrás. E a instituição meio espera que esse professor chegue nela com isso pronto. Aí vem a minha dúvida: daí
um pouco vem essa ideia da ‘universidade corporativa’, a gente tem feito isso. Então a gente desenvolveu cursos.
Por exemplo, a semana passada eu estava com uma professora lá em Minas treinando professores de Direito para
utilizar ferramentas de ensino para diferentes atividades de Direito.

PROFESSORES
É interessante, por exemplo, na área de Direito você tem as figuras que são, por exemplo, o Juiz, o Promotor, o
Criminalista. Eles muitas vezes não têm mestrado, eles não têm doutorado, eles não têm uma formação
acadêmica, mas eles conhecem uma peculiaridade do conhecimento é bem estruturado, que é um conhecimento
já explicito, ele traz uma contribuição que é a contribuição da prática. // Mas por outro lado eles às vezes trazem
uma limitação que é uma limitação de um conhecimento muito operacional. // como o paradigma do ensino no
Brasil é o modelo das instituições públicas, que é onde a grande parte dos professores fazem o seu mestrado, o
seu doutorado, o modelo acaba sendo o modelo da instituição pública. É muito diferente da instituição privada.
O professor da instituição pública ele tem um regime de trabalho diferente, tem uma rotina diferente, ele tem
exigências diferentes. E o professor da instituição privada, esse desafio de entidade do professor é muito maior
porque ele é um professor que normalmente, se ele for só professor, na maioria das vezes ele trabalha em mais
de uma instituição. // o que é a pós-graduação strictu sensu? É a pós-graduação que forma professores
pesquisadores que não supre basicamente a demanda de formação de pesquisadores. Nesse período também a
formação, a Capes é mais antiga, mas é nesse período que ela ganha força, o CNPQ, eles crescem muito. E aí
você cria uma outra categoria de professor que é o professor que vai dar aula, que esse professor que vai dar aula
ele é capacitado nos cursos de pós-graduação do latu sensu que são as especializações. // E aí o que são as
especializações? Tem uma legislação de 1983 que é a tal da 1283, que ela fala que o cara tem que ter pelo menos
360 horas de aula, e disso 48 horas devem ser de formação para atividade acadêmica, das quais metade é de
metodologia de pesquisa e metade de metodologia de ensino. // É uma coisa diferente do que acontece com o
resto do mundo, o resto do mundo as pessoas, hoje, por exemplo, na Europa praticamente todo mundo que faz
graduação, faz mestrado com essa coisa da convenção de Bolonha todo mundo faz. // E eu acho também que essa
cultura ainda meio que existe no mundo da docência do Ensino Superior. Existe uma lógica, o que você falou, ou
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o cara é acadêmico ou ele é de mercado. E eu acho que uma mudança no mundo do trabalho também está
mudando o perfil das pessoas. É muito comum, eu leciono Liderança Corporativa e eu sempre exijo dos meus
alunos nos trabalhos que eles analisem o perfil dos conselheiros das empresas. Quando você analisa o perfil dos
conselheiros das empresas, dos conselhos e das diretorias executivas, você vai identificar cada vez mais gente
com doutorado e com mestrado nos órgãos de gestão das empresas. // Eu acabei de voltar da Finlândia agora, na
Finlândia para lecionar, ninguém leciona no Ensino Fundamental sem mestrado. E a gente visitou uma escola de
Ensino Fundamental lá que, dentre os professores, tinham 4 ou 5 doutores // [Falando da formação prática] Isso
também vale muito para as áreas de Engenharia e para as áreas de Medicina. Os médicos também acabam
reproduzindo muito essa questão, principalmente nas clínicas médicas “ah ele tem o saber prático”. E aí eu acho
que tem esse descasamento que ainda na minha opinião, ainda esse discurso foi mudando muito fortemente
porque essa mudança de legislação obrigou as instituições a trazer esses profissionais, profissional que tem
mestrado, que tem doutorado para dentro das instituições privadas de ensino. // O agente regulador passou a
colocar essa limitação e isso foi ampliando. E hoje é quase uma exigência as pessoas terem passado por um
programa de mestrado para poder lecionar, e eu acho que aí tem duas coisas, eu acho que a tendência é crescer
muito por causa dos mestrados profissionais. // [Falando de empresas] que eu crie algum mecanismo para atrair
os docentes que são profissionais e que também atraia esses profissionais criando uma perspectiva de carreira e
que eu incentive esses profissionais a fazer capacitações. Eu não conheço ninguém que fez mestrado e doutorado
que acabou e falou assim: - esse troço não serve para nada. Mas eu conheço milhares de pessoas que não fizeram
mestrado e doutorado que falam: - esse troço não serve para nada. Então esse desafio, eu acho que a gente tem
um desafio de melhorar a capacitação que as instituições precisam aos poucos irem incorporando essas pessoas.
// Eu vejo os professores se preparando de uma forma pouco estruturada. Eu não conheço professor que pensa na
carreira dele na docência. Como é que eu vou desenvolver as competências para ser um professor melhor? Eu
estou dizendo que eu não conheço pós, pode até ter. Mas eu não vejo os... Porque é interessante. Os professores
eles têm de maneira geral um interesse muito grande pelos conhecimentos das áreas dele. Então ele participa de
congressos, ele faz paper, ele investe nessa carreira, ele atualiza o Lattes. // Ah, eu acho que assim, que
predomina hoje o... ainda predomina o professor que é o cara que traduz o conteúdo do livro. Então ele... o que
ele faz? Ele estrutura sua aula... eu acho que esse é o predomínio, né? Como eu não tenho um modelo de ajudar
as pessoas a desenvolver, eu acho que o que predomina é o cara que pega o... como é na prática? A instituição
tem um plano de ensino. Ela tem um projeto pedagógico e o plano de ensino, aí quando ela vai contratar alguém
ela fala, ó: "esse aqui é o plano de ensino da disciplina, né? Você vai lá e prepara seu conteúdo". E aí o que ele
faz? Ele vai lá e pega os livros e ele acaba... o cara vai dar aulas de Finanças, ele segue, sei lá, o Gittman,
capítulo um, capítulo dois. Ele vai dar aula de Marketing, ele chega lá e ele pega o Kotler. Ele, é... eu acho que é
uma lógica muito mais... eu acho que o grosso dos professores, e ainda que predominam as aulas expositivas,
então esse eu acho que é o tipo do professor que predomina de uma maneira geral. // o professor contador de
história, né? Que ele vai lá para contar casos da experiência pessoal dele. Então ele vai lá e ele fala: "ó, eu vou
ensinar pra vocês como é que administra um departamento de compras... // o cara que vem da prática: "eu vou lá
e vou contar lá como é que é fazer isso na prática". E eu acho isso um perigo, porque quando você pega um cara
que pega só a prática ele tá trazendo uma informação do passado. // o novo professor, né, é aquele que tem
ajudado o aluno a aprender. Ele tem um papel muito mais de um facilitador, de um coach. Porque assim, o
grosso do conteúdo hoje está disponível. Eu dou aula de Estratégia. Se o aluno não quiser aprender o modelo das
cinco forças de Porter comigo e quiser aprender com Michael Porter ele entra no YouTube e tem a aula do
Michael Porter, né? Hoje tem se falado muito em sala de aula invertida, que o aluno aprende lá e depois vem
para a sala de aula praticar. // se eu tivesse começando minha carreira agora, né, eu investiria muito em aprender
usar metodologias que permitam eu trabalhar com os alunos em sala de aula. Porque não tem nada pior do que
um silêncio de uma sala de aula. O professor chega lá... acho que muitas das atividades são muito
desestruturadas. Então eu acho que esse é um novo tipo de docente que está emergindo, que é o professor que
aproveita o tempo do aluno em sala de aula pro aluno interagir, pro aluno fazer coisas, etc. Mas é uma coisa no
Brasil nova. Segunda coisa, os professores normalmente não têm tempo pra preparar isso. Olha, por quê? Porque
eles estão lotados de aula em várias instituições, eles fazem quinhentas coisas, e aí eles precisam chegar lá prá
ministrar sua aula com essa coisa estruturada. // O professor tinha um domínio muito grande da informação.
Quem sabia das coisas era o professor. Essa informação hoje tá disponível. Então eu acho que cada vez mais os
cursos vão ser estruturados... aquela aula expositiva maravilhosa, a tendência é cada vez mais essa aula estar na
internet. Prá assistir uma, assistir duas, assistir três vezes. [Agora] eu vou precisar ter momentos de compartilhar.
E aí isso pode ser virtual ou pode ser presencial, mas o aluno vai ter que vir prá sala de aula ou pra uma sala de
aula virtual pra fazer atividades. E aí eu acho que vale a mesma coisa, porque quando eu reunir esse professor,
esses alunos, seja virtualmente, eu vou ter que ter ferramentas prá lidar com esse cara. Agora, eu acho que essa
interação, né, a gente tem visto que os cursos em ADM que tem menos evasão são os cursos que fazem mais essa
interação.
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ALUNOS
[Conhecimento acadêmico]. É muito interessante, eu lembro que alguns anos atrás eu conhecia poucos diretores
de empresas executivos. Eu conhecia o Mauricio da Gol que era PHD, eu conhecia o Nico da Braskem que tinha
feito doutorado eu conhecia meia dúzia de executivos. Hoje eu acho que é assim, se a gente pegar no mercado
financeiro você tem mais gente. Então eu acho que isso foi um fenômeno que o mundo do trabalho ficou mais
complexo. // E as organizações foram buscar na universidade, seguindo o paradigma internacional as pessoas que
passam a ter essa relação de olha eu vou... Mas também no mundo trabalho essas pessoas, você conhece melhor
do que eu, viveu no mundo das organizações bastante, mais do que eu, também existe um preconceito e tal. Mas
é interessante eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, as empresas por mais que elas achem estranho, elas
valorizam as pessoas que ensinam, elas veem olha fulano é um cara atualizado. // eu acho que o aluno valoriza
muito a habilidade do professor de ajudá-lo a aprender. E aí eu acho que essas habilidades elas são um pouco
diferentes. Por que é assim. Eu acho que você tem professores que são bem avaliados porque têm uma
capacidade de comunicação muito boa. Então, o aluno que tem uma boa capacidade de aprender ouvindo,
assistindo, ele valoriza muito esse tipo de professor. Mas eu acho que dentro dessas habilidades, essa habilidade
que o professor tem do aluno... que ajuda o aluno a aprender. // Acho que existem outras coisas que podem
ajudar nessa avaliação, como a capacidade que o professor tem de ajudar o aluno aplicar isso por meio de
exercícios, projetos, trabalhos em grupo. Então eu acho que essas duas coisas que é o conhecimento do professor
e a habilidade que ele tem de transformar esse conhecimento em um conhecimento que é aplicável, eu acho que
isso é uma das coisas que na minha opinião o aluno valoriza muito

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
O conhecimento que o aluno tem que desenvolver. Porque cria-se até uma situação: “Ah, eu na verdade não
preciso saber desse monte de teoria”. Eu preciso saber da prática. Como é que faz. Então é engraçado porque as
instituições de ensino, quando a gente olha de maneira geral na composição do seu corpo docente, esse é um
docente que aparece em algumas áreas. Das áreas que eu conheço, por exemplo, na área de Contabilidade
também aparece as pessoas que têm a prática de como é que faz, não a análise das demonstrações financeiras,
mas a questão mais de escrituração, de coisas mais operacionais // [Falando dos professores que tem “notório
saber”, no Brasil] Essa no ensino, eu acho que tem uma peculiaridade no ensino brasileiro. Hoje eu ainda
estava... eu almocei hoje com o representante da área de Educação e Tecnologia da Embaixada da Finlândia. E
ele acompanhou a gente numa viagem à Finlândia. Quando a gente anda no exterior, você tem uma divisão clara
entre as universidades e o que alguns países, como é o caso da Finlândia, chamam Institutos de Ciências
Aplicadas. // Os Institutos de Ciências Aplicadas, em vários países eles têm um papel de formar pessoas para o
mercado de trabalho. Então na Alemanha tem os cursos. Os cursos técnicos de nível superior, onde eu tenho uma
preocupação muito maior com o desenvolvimento de habilidades, com o saber aplicado. E aí eu tenho as
pessoas, por exemplo, em Enfermagem. ;; tem uma figura que é muito importante no Ensino Superior privado
que é o professor profissional que ele reparte a sua carreira com sua parte profissional e com atividade de
docência. E aí você começa a ter as figuras, porque até o passado recente ser professor de Ensino Superior era,
ele complementava a renda de quem trabalhava, pegava, por exemplo, antes de 94, não sei exatamente a data, a
legislação eu não sei, mas eu lembro que antes de 94 de você ter as exigências de que você tivesse professores
nas instituições de ensino com mestrado e doutorado, que você tivesse professores nas instituições de ensino que
tivesse dedicação para outras atividades fora da sala de aula, que você fosse avaliado, que as instituições fossem
avaliadas por isso. O nível de profissionalização no ensino superior era bem menor na docência, porque você
trabalhava, o pessoal de Direito era o pessoal que advogava e a noite ia dar umas aulas, os juízes que iam lá, os
promotores. Na área de Engenharia, fora os professores das disciplinas básicas que davam cálculo, geometria
analítica, materiais, essas coisas, transportes, os outros professores eram que o fulano trabalha na construtora e
ele vem aqui dar aula de construção civil, o outro trabalha para a SABESP e dá aula de hidráulica. Era uma coisa
muito assim. E depois disso você tem um processo de profissionalização. // as universidades passaram a ter que
se dedicar a pesquisa, a ter mestrado, a ter doutorado, os universitários passaram a ter docentes que até essa
época o volume de mestres e doutores nas instituições de ensino privado era muito pequeno. Porque na verdade à
docência no Ensino Superior era regulamentada por uma, o nível de exigência era a pós-graduação latu sensu, a
pós-graduação latu sensu é uma invenção brasileira // Quando você tem uma grande expansão no ensino superior
nos anos 70, você precisa você passa a ter uma grande demanda no Ensino Superior brasileiro. O Estado não
tinha como arcar com isso, quem arca com essa grande expansão é a iniciativa privada, são as instituições de
ensino que são associações, fundações, mas que são privadas. E havia uma carência de professores ensinando no
Ensino Superior privado // No resto do mundo, nos países desenvolvidos as pessoas fazem essa formação de
escola, mesmo os cursos de curta duração, de 3 anos como na Europa ou escolas dos Estados Unidos em período
integral, elas se dedicam durante esse período da universidade. E quando elas acabam isso e quer seguir carreira
elas fazem o máster. O máster é uma coisa que eu também acho que é um pouco do preconceito brasileiro com
relação aos acadêmicos é que os mestrados brasileiros eram muito longos, seguia modelo europeu, modelo
francês. // eu lembro que a gente tinha 5 anos para fazer. E você exigia de um aluno de mestrado um trabalho
muito grande e etc., e isso mudou. Você tem uma grande expansão dos mestrados e doutorados, eu acho que
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esses números são muito interessantes porque o número de mestre e doutores cresce muito nas últimas duas
décadas e você começa a ter uma mudança no perfil dos professores das instituições de ensino. // os planos de
carreira das instituições de ensino, eles, para os docentes acadêmicos, eles ainda não conseguem aproveitar o
potencial desse docente. O que acontece? Se você for olhar os planos de carreira dos docentes, como é o plano
de carreira da maior parte dos docentes... // Como é o plano de carreira dos docentes na maior parte das
instituições de ensino? Ele é a cópia dos planos de carreira das instituições federais. // Como é que as pessoas
evoluem na carreira? Mestre, doutor, livre docente, professor titular. As instituições de ensino acho que passaram
de um momento onde elas não tinham nada, onde todo mundo era professor horista, e aí falava: - quanto é a
hora/aula para professor? A hora/aula para professor é R$ XX. E aí todo mundo ganhava R$ XX e você só
progredia por tempo de serviço? Para um modelo... Bom. Agora eu tenho que ter mestre, eu tenho que ter doutor
e tal. Então eu preciso criar uma carreira. E aí eu fui lá a reproduzi as carreiras das instituições públicas. // Nas
instituições privadas um professor que não é bem avaliado vai para a rua. E ele vai tendo problema. O
coordenador não atribui aula. Então assim. Você passa a ter uma exigência, mas ainda não existe clareza por
parte do professor que ele precisa investir nisso. Que eu preciso. Eu quero dar aula, eu preciso me preparar para
dar aula. Normalmente o professor aprende a dar aula com algum modelo que ele tinha. Ah. Ele se baseia num
professor que ele teve na faculdade. E ele entra lá nas salas de aula e aí ele prepara a aula dele. Ele não...
Ninguém ensina ele a preparar aula. Ninguém ensina ele a usar as técnicas.
***
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Apêndice D17: Gestor de Sindicatos

Data da entrevista: 18/08/2017

TRAJETÓRIA: Família, Educação formal, Docência
Família
Eu te dou um exemplo: meu filho se formou na Mauá, no curso de Administração da Mauá. Foi a primeira turma
da Mauá. Primeira turma, eu disse a ele: “Olha, você vai ter uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem
é que é a primeira turma, a vantagem é que é a primeira turma. Porque é a primeira turma, você vai ter mais
contato com o professor, então você procura tal coisa. Foi uma turma muito interessante lá na Mauá. Fez muito
contato com os professores. Ele saiu da Mauá ele fez uma especialização e o professor dele chamou-o para
trabalhar nos cursos tecnológicos: “Ah, vai lá dar umas aulas nos cursos, não nos cursos de Administração de
Empresas, mas nos cursos tecnológicos. Aqueles cursos de 2 anos. // a gente começou a discutir o que chamamos
de hora tecnológica. Quanto tempo eu passo na frente do computador a serviço da empresa, sem ser remunerado
por isso! Eu te falei do meu filho que é executivo naquela época, não me lembro se era na ... essa molecada
muda tanto de emprego que não tem mais fidelidade. Essa relação trabalho mudou, eles são completamente
promíscuos. Oferece mais, eles vão embora e acabou. Eu brinco sempre, eu digo que é uma geração fiel nos
relacionamentos amorosos, mas completamente infiel no trabalho! (risos). Em alguma época o pessoal não
ligava muito para a fidelidade amorosa. Hoje essa molecada é fiel, mas é promíscua na relação de trabalho deles.

Educação formal
Não tenho problema em me identificar, eu sou professor universitário e presidente da Federação dos Professores
do Estado de São Paulo, diretor do SINPRO São Paulo, Celso Napolitano.

Docência
Eu trabalho com métodos quantitativos, né? Eu trabalhei muito com matemática aplicada, eu tenho até um livro
de matemática aplicada. Cálculo etc e tal. Ultimamente estava trabalhando com matemática financeira, e com
negociação. Eu trabalho muito com negociação. Nesses cursos de MBA, de pós, etc e tal. // Eu trabalho só na G.
Docente, quer dizer, é que os alunos me dizem, você só dá aulas, ou também trabalha? (risos). Então eu
trabalhava até junho só na G. Eu concentrei demais nesses cursos, MBA, fim de semana afora, no interior,
modulares. etc e tal.

Atividade remunerada paralela
Porque eu tenho essa minha atividade sindical, política, etc e tal

COMUNICAÇÃO
Nós estávamos naquele momento num determinado momento, muito preocupado já com a introdução da
tecnologia, principalmente para o ES. E essa introdução da tecnologia, na nossa visão, aumenta o período de
trabalho do professor, sem a remuneração correspondente. Porque aí são as plataformas de ensino, que são
colocadas nas empresas, nas escolas etc. Os professores se relacionando com os alunos, pelas plataformas de
ensino. Então o trabalho que antes era feito em sala de aula escrito, agora já tinha uma demanda por fazer fora da
sala de aula. Eu por exemplo, como professor da FGV, a plataforma que a gente usa lá o e-class nosso lá é o
D2L33, que me obriga a colocar o material para os alunos. Virou mais ou menos de consenso isso. O material,
muitos professores, eu mesmo coloco uma antecipação da aula, para os alunos, para que já venham com
determinado assunto visto, ou pelo menos que eu tenho um encontro pela primeira vez, que não seja inócuo, para
que a gente possa organizar uma discussão. Há grupos de discussão. A plataforma nos permite uma série de
atividades, que são fora da sala de aula. Então aquele ensino universitário antigo, de que eu dava as minhas aulas
e dizia para os alunos, muito bem nós nos encontramos daqui a uma semana, já não existe mais. Eu dou a minha
aula e nós nos encontramos no decorrer da semana... pela interação que essa plataforma nos obrigam a fazer com
os alunos. // As plataformas digitais estavam tão difundidas, e esse relacionamento com o aluno estava tão
difundido. E essa turma que saiu da faculdade, do doutoramento, etc. e tal e que tinha essa habilidade digital, já
era uma extensão da própria. // No ano passado eles fizeram uma experiência de dar um curso de vídeo aos
professores, eu participei disso, achei muito bom, a linguagem que você deveria ter para fazer para uma parte do
seu curso, prá EAD ou presencial mesmo, de uma parte do seu curso, para trabalhar com os seus alunos porque
você tem a possibilidade lá de fazer a atividade monitorada, do jeito que eu quiser, não é como faz na K, ou na
M, nós fizemos o curso, eu fiz o roteiro, acabou o curso sabe o que eles disseram? Nós vamos comprar o kit,
você leva prá casa e grava a tua aula lá. Eu falei: “qual é? Você tem que ter um estúdio aqui com uma equipe, eu
vou produzir uma aula, o material tem que estar...” “Ah! É muito caro”, “então você jogou dinheiro fora, você
contratou uma cara que veio aqui 8, 10 semanas, porque como é que eu vou levar isso para a minha casa, montar
um cenário na sala da minha casa, eu ainda brinquei, com o meu filho entrando no banheiro, puxando a descarga,
o ônibus passando e você chamar isso de uma atividade de aula?” É um absurdo, não é sério, e houve colegas,
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aqueles recém-chegados: “Não, tudo bem, eu posso fazer na minha casa”. Olha, esses daí, R$ XXXX versus R$
X, é melhor eu ficar por aqui, se me pedirem prá fazer eu faço, se meu filho puxar a descarga eu peço prá ele não
fazer xixi por meia hora, tem que ficar todo mundo quieto lá, tira todo mundo de casa (risos). Mas é um absurdo
que uma escola como essa diga para o professor que ele tem que ter novas características, novas técnicas na tua
aula, novos projetos, por tua conta.

CONSUMO
Gostou muito de dar aula. O instrumento de trabalho dele era o Twitter. Assim! Não houve nenhuma
obrigatoriedade da escola: “Eu preciso me incorporar. Eu preciso me comunicar com os alunos. Eu ponho coisas,
tiro coisas, eles comentam comigo.” Essa, eu tô chamando de “molecada” para eles é normal e faz parte do
trabalho deles. E meu filho que também é habituado ao trabalho, como executivo, com ritmo intenso de trabalhar
à noite, no fim de semana. De ficar plugado direto. Para eles é normal. Para nós não. Principalmente para o pai
dele que é dirigente sindical, essa história de... você está trabalhando direto lá. Chegou ao cúmulo de ele com a
esposa dele. Ele trabalhando, a esposa dele, saída da ESPM também, trabalha como executiva de marketing.
Estavam lá, um sentando ao lado do outro e estavam trabalhando num domingo à tarde. De repente um estava
falando com o outro pelo celular. (risos...). Eu disse não é mais fácil vocês conversarem? “Não é que eu táva
num grupo, ela entrou no grupo, de repente nós estamos comentando. // Muda! Isso foi uma surpresa, na
pesquisa que nós fizemos. No começo do ano passado. Motivado também pelas negociações salariais. Quem é
esse cara? Como é que se relaciona com a tecnologia e tal? E aí eu não tenho os números na cabeça, porém você
vai ver lá como foi conduzido pela... Eu vou te dar o e-mail de quem você deve perguntar. Eu já conversei
inclusive. Mas aí, a surpresa é que a utilização da tecnologia é universal. E o professor, ele se identifica com
isso. Ele se queixa um pouco do excesso de trabalho, mas dá para perceber que as mantenedoras ganharam a
batalha! Elas não vão precisar pagar a mais pelo uso da tecnologia. Usar tecnologia hoje no Ensino Superior é
como preparar aula, preparar exercício, corrigir exercício. Corrigir provas, etc. Já está incorporado, já está
instalado. Nós até pensamos em fazer um “reloginho”, para que o professor pudesse marcar o tempo que ele
estava no computador, mas não houve o interesse disso. Eu mesmo penduro material para o aluno, eu mesmo
considero essa ferramenta muito interessante, mas o que faltou foi essa questão remuneratória, vamos dizer
assim, sindical disso, né? // É, já a tal da titulação, que num determinado momento não era tão necessária, até a
LDB. Depois da LDB como foram especificados os percentuais de mestres e doutores, etc. // mas a partir
daquele momento, o MEC começou e o Conselho Nacional de Educação e o sistema de avaliação, né?
Começaram a medir os percentuais de mestres e doutores. Depois de Fernando Henrique Cardoso,
principalmente, Paulo Renato e tal. Começou a estabelecer medidas de avaliação das universidades. O tal do
provão da vida, etc, quando as universidades passaram a ter fins lucrativos, e tal, e aí esse foi um dos elementos
também de qualificação. Muito bem, nós esperávamos que as escolas oferecessem a qualificação, assim como
qualquer empresa treina seus empregados! Não! É como eu te disse, você tem o professor pronto. Vai tirar o teu
diploma. O título – Mestre, Doutor. Eu quando negocio, há muito tempo estou tentando negociar uma cláusula
chamado de “aprimoramento acadêmico” de modo a que o professor que está em fase de doutoramento... eu
comecei pensando nisso. Ou reivindicando isso. Em fase de doutoramento tivesse parte das aulas tiradas. Né,
tivesse suprimida parte das aulas, embora não fosse suprimida a remuneração. Não é nada. Eles dizem assim
“qual é, eu vou ajudar a formar um doutor, para depois ele vai dar aula em outro lugar, ele vai fazer concurso
federal.” Bom a última reivindicação que eu fiz e que não encontrou eco, nem com os meus colegas, isso que eu
digo, eu não tenho o povo atrás, para empurrar, não. // Era assim olha, vamos fazer assim? Então o mestre, ou o
doutor, que está em fase monográfica, escrevendo a tese, com prazo para entregar, já passou pela qualificação,
etc e tal. Nos últimos 6 meses, você tira metade das aulas dele! Não passou! Parte das aulas dele. Um terço das
aulas dele! Não passou!! A vantagem que nós temos de benefício, é que na escola onde eu trabalho, proporciona
uma bolsa de estudos para eu fazer a minha qualificação lá! Mas por exemplo, se eu trabalhar na G e quiser fazer
uma qualificação em Matemática, eu não posso, só posso fazer Administração das Empresas. Se eu trabalhar
numa escola, numa universidade que não tenha doutoramento ou mestrado dentro da minha área, eu não faço.
Então eu fiz uma outra proposta. Vamos fazer o seguinte: “Vamos fazer...porque eles diziam, Ah, o professor vai
embora, tal.” Vamos fazer a convenção coletiva, ela não é de todas as instituições particulares, de ensino. Isso
antes de começar K, etc. Por que agora massificou demais, agora virou “zona”, com essas grandes empresas.
Porque agora ... a única coisa o que eles querem é lucro. Bom, naquele momento você tinha mantenedores, que
eram, entre aspas, educadores. Um deles, por exemplo, o Doutor , que era o dono da A M, que vendou para a
Kroton, digo para a Laureate, a Anhanguera, ele vendou para a K, tudo bem tem ações ainda. Eu dizia para ele,
G, que era interlocutor do sindicato patronal. Vamos fazer assim: “o professor da escola particular, ele tem bolsa
de estudos em qualquer escola particular, para o mestrado e o doutorado e presta serviço para qualquer escola
particular por três anos. Se ele sair e for para a Federal, ele paga o curso dele, tá bom? A gente faz uma
instituição a parte, e dá, oferece a bolsa de estudos.” Não! Não passou! Não, ah, por que tem escola que vai
dizer: “Ah, eu tenho o curso de pós, todo mundo vai querer fazer o curso aqui. Quem me remunera?” Então não
passou. Eles não se preocupam com a qualificação de maneira alguma. Ah, que os professores têm que vir
prontos, Doutores ou mestres, etc. Então não dá um benefício nenhum. Muito neoliberal! E o grande problema é
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que eu não tenho o respaldo. A representação sindical não tem nenhum respaldo. Quando a gente anuncia isso, e
diz: “Olha: vamos falar em hora tecnológica, e tal...” naquele ano, nós tivemos uma grande repercussão dessa
hora tecnológica, matéria em rádio, entrevistas. Eu dei entrevistas e tal. Mas o respaldo lá na categoria, NADA!

PROFESSORES
O que no Brasil é semelhante aos professores de cursinho, etc. Ao invés de dar aula eles fazem um stand-up
show. São professores show. // Eu vou me ater aqui aos professores do ensino superior privado, que é onde eu
atuo há 30 anos, como professor, como profissional. E eu tenho a experiência de representação sindical. Com
relação a isso também o próprio sindicato dos professores conduziu uma pesquisa... deixa eu voltar um pouco
atrás. Nós também estamos em busca da identidade desse professor do ES: “quem é essa pessoa, quem é esse
ser? esse professor?”. Essa pessoa se considera um professor? Era um profissional da área de educação? “Qual é
a identidade dele?” Qual é o relacionamento dele com a profissão de professor? Principalmente nas empresas,
nas escolas, que a gente caracteriza como as escolas que são de um número maior de alunos que não são nicho,
não são ESPM, FGV, INSPER, MAUÁ, FEI, mas que são escolas que têm um grande número de alunos. Escolas
que massificam o ensino, e que colocam muita gente na sala de aula, etc. // Nós conduzimos uma pesquisa quali.
Nós não conduzimos, nós encomendamos uma pesquisa quali que foi conduzida pela empresa da Clarisse
Herzog, que tem uma empresa de focus group. E aí ela formou, se não me engano, ela também tem esses dados
depois da tua exposição. Só que é um pouco... não é tão recente assim. // Foram sorteados a partir do arquivo do
sindicato. Foram sorteados professores sindicalizados ou não e foi conduzida uma pesquisa com esses grupos. Já
faz um tempo, eu estou falando e estou tentando me lembrar um pouco, sobre a identidade desse professor, com
a profissão e com a representação sindical. // Os professores mais novos, que já chegam muito mais
familiarizados com a digital, com a era digital, para eles é isso uma extensão da própria função deles. Os outros
mais antigos, não tão habituados com isso, se ressentem do trabalho a mais. Os mais novos não percebem que
tem um trabalho a mais. // São professores que naquela época, que estavam chegando ... que eram os
doutorandos, ou os recém doutorados. Ou até aqueles graduados que eram formados pelas escolas que tinham
curso de especialização, mas eram pessoas que estavam na profissão há menos de 5 anos, naquele momento. // É
isso que eu chamo de “os mais novos”. E nós, os mais antigos, considerávamos isso um trabalho adicional.
Naquela época eu cunhei a frase, a expressão “professor 30 horas”. // O professor, ele é fiel ao trabalho. O
professor ele costuma dizer: eu sou professor da FGV, da ESPM, mas em algumas outras não. Eu vou voltar
nisso. Eu tava dizendo, naquele momento, do meu filho. Naquele momento ele tinha bônus, ele tinha o
computador por conta da empresa, o celular por conta da empresa. A conta de celular paga. Ele tinha o
automóvel. Ele tinha o seguro do automóvel, combustível e tal. O professor, fazendo esse trabalho na sua casa,
ele tem que ter energia elétrica, que é paga por ele, ele tem que ter banda larga paga por ele. Computador pago
por ele, e etc. A empresa de educação não oferece nada para o trabalhador, nem a possibilidade dele se
qualificar. Geralmente o professor do ES particular, ele já vem pronto. Hoje por exemplo, há pouco tempo, que
eles estão, há cerca de um mês a GV abriu concurso para professores horistas e qualificação mínima, doutor.
Então ele já vem pronto. Diferente por exemplo de uma universidade federal, estadual, que você tem
possiblidade até de fazer o doutorado lá enquanto trabalha. De participar de congressos, e coisa e tal. Hoje em
dia é muito difícil até faculdade de ponta, pagar a ida, hospedagem e outras coisas para professores que
participam de um congresso, que é fora do trabalho. Que são obrigados a apresentar. Porque veja: a remuneração
da GV é alta, da ESPM é alta, em relação ao mercado, mas ao mesmo tempo ele tem uma avaliação, no caso da
GV, trienal, onde ele tem que apresentar trabalhos publicados em revista Qualis A, B, etc. Então tem
participação em congressos. Capítulos de livros. Ou livros. Material didático então já nem se considera mais
como material acadêmico, científico. Tem muito professor preparando materiais didático bons que depois se
transforma em livros. Mas enquanto ele está fazendo isso não acontece nada. Então, naquele momento, que a
gente táva defendendo essa história da hora tecnológica, do trabalho, a gente não tinha muito retorno do
professor. Poxa, eu vou defender isso. Então defendendo uma... estão fazendo uma proposta que diz respeito a
minha remuneração então eu vou ficar ao lado. Vou apoiar! Então voltando: “quem é esse cara?” Todo mundo
diz, ah! É um “biqueiro”. Dá poucas aulas, não sei o quê, e na minha observação pessoal eu via cada vez mais a
remuneração dele dependia do trabalho de docente. Tinha um monte de consultor amigo meu que a consultoria
miou. Agora por exemplo, é uma época de “miagem” total da consultoria. A maré não tá para peixe. E aí ele
tinha... é um valor fixo. Bom, a Clarisse conduziu acho que dois ou três grupos e a realidade é que o professor
de ES dessas escolas não se considera professor! Engenheiro, biólogo. Mas você exerce a função? É você exerce
a função de engenheiro? Não eu ganho dinheiro dando aula. Mas sabe o que é? Não pega bem eu dizer que sou
professor. Teve um que coordenava um curso, numa universidade dessas, que disse: “Não, eu escrevo que sou
pesquisador, que eu sou biólogo.” Perguntaram: “você recebe uma pesquisa...não, você vai preencher um
cadastro: “Não, eu sou biólogo! Sabe o que é, se eu falo para a minha mãe que eu sou professor, ela pensa que eu
dou aula para criança. Não, um doutor, quase pós-doutorado, que coordena uma área, de uma universidade
grande. Entendeu? Na verdade o que acontece é que... Não se apresenta! E não existe essa identidade. Então,
não existindo essa identidade e aí já é uma conclusão minha, o que acontece, é que ele não se sente a vontade até
para defender aquelas questões que ele considera menores. Tá, eu não estou aqui por dinheiro! Mas a
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subsistência dele é... depende daquilo. Não eu não sou corporativo. O professor forma trabalhador, mas não se
considera um trabalhador. // Professores de massa. Nós não fizemos nossa pesquisa com os da elite. No meu
cotidiano o que acontece com o professor de elite, ele não precisa entre aspas, dessa representação. Porque o
professor de elite resolve o seu problema na... //A Não, ele se apresenta! Todos os meus colegas querem cartão
da G! Professor da G: “Ah, isso abre portas. Sabe como é que é, quando eu vou para consultoria, aí professor da
G aí agrega valor. Professor da SP, agrega valor.” Então você vê, as pessoas que são entrevistadas, as fontes,
“fulano de tal, prof. do Insper, ciclano de tal, prof. da FGV. Mas você não vê ninguém se apresentando com
professor da Uni, professor da A, professor da K, professor da Estácio. Entendeu? Mas o grande volume de
professores, que como dirigente sindical, é a minha preocupação. Porque na G o pessoal se vira. A 170 reais a
aula, tudo bem? E depois outra, qualquer outra coisa eles resolvem entre si. Na SP até um dado momento
precisou do sindicato , porque a SP fez algumas besteiras lá de contratação como pessoa jurídica, mas tudo bem!
Mas esses daí, são a massa trabalhadora mesmo que são as pessoas que deveriam estar por trás da gente, quando
a gente está na mesa de negociação. O apoio não é muito grande porque não há uma identidade muito grande.
Então nós estamos em busca dessa aproximação com o professor do ensino universitário. O número de
sindicalizações por exemplo, do professor universitário é muito menor em relação ao professor do Ensino
Básico. Então, e eles são ótimos profissionais fazem excelente trabalho // Eu não pesquisei se esse cara sair da
UNI e for para a G, se ele vai se identificar mais com a profissão, mas a minha experiência é essa, que as pessoas
lá da GV pedem cartão e você mesmo na SP sabe disso aí. // Você vê lá na SP, ninguém se furta a dizer eu sou,
aliás se orgulha em dizer, sou professor da SP. Sou professor da G. Eu como professor da G, muitas vezes fui...
se eu me apresento como presidente da Federação dos professores, eu sou visto de um jeito. Mas ele é presidente
da Federação dos professor e professor da G! Hoje participei de um evento de manhã, de um advogado, etc. e tal,
que ele estava apresentando uma reforma trabalhista para uma série de advogados de empresas e ele disse: “Ah!
Esse é meu colega aqui, eu tenho prazer de tê-lo aqui, etc. o Celso Napolitano, que é presidente da Federação dos
professores. [os caras me olharam] e professor da G.” Aí você escuta: “Ah, ah!” Isto é, os caras já olhavam de
outra maneira. Talvez se eu me apresentasse como professor da UNI eu não tivesse esse tipo de reconhecimento.
Então, na verdade existe uma certa identidade da pessoa com o lugar onde ele trabalha. Mas o que me
impressionou mais nessa pesquisa da Clarisse é que não depende do lugar onde ele trabalha. Quando ele
preenche o cadastro, ele não precisa dizer ONDE ele trabalha! // Você tem a qualificação da pessoa, precisa ser
adjetivada! Imagino eu, para que tenha algum significado! Então quando eu preencho um cadastro, eu digo
PROFESSOR! E ele diz BIÓLOGO! Talvez ele precisasse dizer professor da escola tal. Aí ele se sentiria. Eu não
vejo colegas meus da GV, no cadastro dizendo engenheiro, administrador. Eu tenho alguns lá que até se
consideram. Um dia eu falei com um colega meu, um pouco tempo atrás: “Ah, eu sou administrador”, eu disse a
ele, “há quanto tempo você não exerce essa profissão? Ah, mas eu pago ainda o Conselho Regional.” Tá bom!
(risos). Você paga o conselho porque você tem dinheiro, mas você é professor. A tua atividade é docente. Dá
curso regular, dá curso MBA, por aí: “Mas há quanto tempo faz que você não dá uma consultoria? Mas, ele é
próprio dele! Mas quando você pega na pesquisa e verifica que isso é maioria, que é o exemplo de uma pessoa,
engenheiro, que estava na docência há mais de 30 anos. Era diretor de um curso, e quando perguntaram para ele:
“você vai na Casa Bahia e a pergunta: o que você faz?” “Eu sou engenheiro. Mas há quanto tempo você não
exerce?” “É, mas eu sou engenheiro. Isso você não pode me tirar, eu sou engenheiro.” “Não, mas eu estou
falando com relação á tua atividade!” “Ah, isso é outra coisa.” E ele era diretor do curso de engenharia. Ponto!
Legal, né? // Se ele fosse CEO da Odebrecht, será que ele diria engenheiro? Diria CEO! Mas é isso! Eu estou te
dizendo porque foi constatado naquele momento. Talvez a gente repita isso hoje e ver como é que é talvez a
gente precise repetir para ver como..// essa é uma das características do professor. Fazer o seu trabalho é dividir
nas caixinhas. Esse que é o problema. O grande problema, é a palestra do Nóvoa, e aquela pergunta que eu fiz,
que já tinha sido feita sobre as áreas de conhecimento, né? Era provocativa nesse sentindo, eu tenho a minha
caixinha de Matemática, minha caixinha de Cálculo, a minha caixinha de Marketing... quando você pede para
juntar as caixinhas.. “Ah, peraí.”. Então essa é uma opinião pessoal. A característica do trabalho docente, é
individualismo. A G tá passando, tendo algumas experiências nesse sentido agora. Tem uma turma, que
conduzida por dois ou três professores, mas é uma experiência com quinze alunos, esse professor foi para o
exterior, se não me engano, foi para a Holanda, aprendeu lá, etc., vão conduzir o trabalho de um semestre
transversal, com esse grupo de alunos, completamente interdisciplinar. Mas já em sexto semestre, se não me
engano, é o sétimo. É o professor Francisco Aranha que está fazendo esse trabalho. A G tem um setor chamado
CEDEA que é um Centro de Desenvolvimento de Estudos Pedagógicos Acadêmicos, mas com pouca recepção
por parte dos professores quando há os cursos o professor fica meio assim e aí é aquela história a G também não
remunera, ó você tá criando um novo curso uma nova disciplina ela te paga um determinado valor e acabou. Para
você montar o material daquela disciplina. // Ah, aquilo que eu te falei, porque eu sou advogado, a maior parte
do tempo, então vou dar umas aulas à noite. Ficar em casa toda a noite é um saco, vou sair um pouco. Ou até
para dizer o advogado poder dizer, eu também sou professor universitário. Não diz de onde. Mas ele também é
professor universitário. O juiz de direito. A única atividade que ele pode ter além da de juiz, é ser professor. O
juiz não pode ter duas atividades. Médico e professor, administrador e professor. Então ele aceita esse valor e os
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professores mesmo também aceitam, né? Então hoje em dia na carreira, não sei dizer como é, pois, eu saí de lá
em junho. Tem o nível A, depois B. Depois tem um Y no meio do caminho. B1, B2 e B3 e já acabou aí. Já
acabou essa história de assistente, auxiliar. Ou então eles inventam o Auxiliar, Assistente 1, 2, 3,4 e 5. Adjunto
1,2,3,4,5,6,7 e 8. Titular... para você chegar no topo da carreira você precisa casar com a filha do dono! Ou com
o filho da dona! Existe um teto na carreira que é inatingível. Quando o cara está chegando dependendo da
disponibilidade financeira, ele tira e pega outro. Porque para dar aula para 120 alunos, tanto faz se é a Dayse, ou
o Celso, ou João, ou José. Ainda mais agora com este sistema de ensino que eles têm e com essas e com os EAD
da vida, então é um problema sério. Com a nova legislação que está regulamentando, desregulamentando, mas
regulamentando o Tele-trabalho, o trabalho em casa, vai ficar muito pior ainda.

ALUNOS
O mais triste é como é, que são os egressos? Porque eu tava querendo conduzir uma pesquisa dessas, na G,
mas... Os egressos do FIES, que tomaram dinheiro. Esses caras melhoraram? Aquela menina que era caixa de
supermercado, que foi fazer o curso de Psicologia, hoje ela é psicóloga? Ah, Psicologia é o meu sonho! Aí ela
contratou o FIES, tá tendo que pagar agora, uma turma de inadimplentes. A inadimplência tá em 60 %, tem uma
matéria sobre isso. Se realmente houve uma ascensão social dessas pessoas. Por que se justifica na medida que
haja uma ascensão social, e ele melhor remunerado e faz então a economia girar. Houve isso? Efetivamente, esse
dinheiro resultou nisso? Em 2014, eu não sei se você viu lá no livro que eu te mandei, do “Negócio da
Educação”. O Malvezzi da GV fez uma avaliação de quanto essas escolas lucraram, essas multinacionais, esses
conglomerados, porque o dinheiro, o balanço tá publicado, né. Em 2014, essas empresas, ou a educação
particular do pais, levou 14 bilhões de dinheiro público, só a Kroton levou 5 bilhões // Via FIES! Esse dinheiro
entrou e o que resultou, naquele ano, só para você ter um modo de comparação, a Odebrecht estava construindo
um submarino nuclear, para construção do submarino nuclear, ela levou 1 bilhão de reais. Mas havia um produto
lá! Você olhava, por mais roubalheira que tivesse! A K levou 5 bilhões! Aonde está esse dinheiro? Esses alunos
se transformaram em que? E eu considero educação é questão de soberania nacional. Essas pessoas foram bem
formadas? Elas vão contribuir para a formação de uma pátria, de uma nação? Ou simplesmente elas foram
massificadamente jogadas no mercado! E não tem mercado para absorvê-las e continua o pessoal que tem
condições de pagar 6 mil reais por mês na G na SP, etc. Saindo com emprego, saindo com emprego. E é assim!
São subempregados.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Naquele momento não havia o fenômeno K. Estava começando a aparecer o fenômeno A. Então as escolas que
eram bem massificantes, vamos dizer assim. Eu não quero classificar em primeira linha, segunda linha etc., mas
as que tinham nível de mensalidade inferior àquelas que eu lhe disse. Aquelas que eu considero escolas de
nicho.// Porque é assim, as escolas e principalmente essas escolas que eu chamo de massificantes, que têm um
grande número de alunos, que a remuneração, que a mensalidade é mais baixa e a remuneração é mais baixa e
que hoje pode ser resumida pela L, pela K, etc e tal. Naquela época, era a 9 de julho e a Oswaldo Cruz, até
Mackenzie e etc. passaram a exigir que o professor fosse um professor 30 horas. Seis horas na sala de aula e
vinte e quatro a disposição. // eu estou com o número fresco na cabeça, que é o valor da L, que eu estou
trabalhando na greve, nessa restruturação acadêmica que a L fez, né? O valor da hora aula M é de R$ X reais. E
o valor da hora aula da G é R$ XXXX. O valor da SP é perto disso, R$ XXX e poucos. O valor do I é perto
disso. Não, não há diferença na G se você está na graduação, na pós etc. É porque basicamente se trabalho com
professores por tempo. E aí você tem os horistas. Que deveria ser uma categoria com menor número, mais na G
aumentou muito esse número... Bom, mas de qualquer maneira a hora-aula essa é a moeda. Você tem pessoas de
tempo integral no I ganham mais R$ XX mil. Na G R$ XX e poucos mil reais. Mais na SP, perto disso. E essas
escolas que eu estou chamando de massificante e tal e que, cá entre nós, a gente pode considerar de segunda e
terceira linha, o salário hora aula é bem baixo. Algumas escolas mais antigas tinham essa linha de salário hora
aula um pouco maior. Oitenta, noventa reais para doutor, etc. Com a aquisição desses grandes conglomerados de
ensino, o salário foi abaixando. A M tinha gente ganhando XX! Quando a L compra ela vai substituindo salários
altos por salários mais baixos. E hoje por exemplo, eu digo isso é um objeto de negociação, então é uma
informação confiável de que o valor hora aula é R$ X! E agora eles estão introduzindo um plano de carreira e
aumentando esses valores de acordo com a titulação e tempo de serviço, mas não é universal. Alguns podem
ganhar mais, outros podem ficar nos 36. Então é essa a diferença. // esse novo diretor, estava querendo se livrar
de uns velhos, de uns professores mais velhos, principalmente os de carreira, que eles consideram que tem pouca
produção acadêmica e têm mais independência, e vão dizer um negócio: faz tal coisa e eles não vou fazer nada,
40 anos de escola, e tal. E esse novo diretor, que não é mais eleito pela gente, é indicado pela mantenedora, que é
a FGV do Rio, ele queria mudar um pouco apesar de ser da escola, mudar e tal, negociou com a fundação, com a
mantenedora, um novo plano de carreira. A possibilidade de oferecer um novo plano de carreira. // Eles
inventam tudo! Eles inventam um plano de carreira, que ao invés de você ascender na carreira, você desce na
carreira! É assim, eles te mandam embora e contratam um outro com valores inferiores. A legislação atual, até
novembro, impede que duas pessoas que exerçam a mesma função, ganhem diferente, a não ser que tenham um
plano de carreira. Eles descobriram que poderiam depositar no Ministério do Trabalho, um novo plano de
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carreira com degraus para baixo. Então é assim, imagine o que aconteceu na minha ...., Imagine que a M você
tenha valores de R$ X/ mês até R$ XX, dependendo da titulação etc. Não é automático também, concluiu o
mestrado e você tem que ganhar mais! Depende do número de vagas que eu tiver, depende de não sei o quê.
Antes era simples e singelo. Era Auxiliar, Adjunto e Titular. Auxiliar, Assistente, Adjunto e Titular. Pronto
acabou! Na G ainda é assim. Só que entrou o plano de carreira. Os XXX que eu te falei por hora aula não vale
para o plano de carreira. A carreira tem o valor por tempo. 35 horas é tanto. Não significa XXX vezes 35 horas.
Por quê? Porque tem está na carreira na G 35 horas, tem 40 horas, horas ele dá oito créditos. Oito aulas por
semana. E as outras 25 são atividades acadêmicas, orientação, pesquisa, etc, por isso que eles têm avaliação. Não
é? São obrigados a fazer. Aí eles inventaram o inter-período de 20 horas, oito na sala e doze de fora. Também
são avaliados. Grau menor do que na carreira. Também não ascende não. Fica sempre no mesmo lugar. A única
coisa que ele tem garantia de dar oito aulas. É e as doze, ele não ganha as 20 não correspondem aos XXX. Ele
ganha oito vezes XXX e mais um terço deste valor para ficar 12. Tá bom? E aí tem os aulistas. Eu sempre fui
aulista, por causa das outras atividades que eu exercia. Os aulistas ganham por atividade hora-aula. Então nas
universidades particulares, eles inventaram esses planos de carreira que começa com os degraus baixos. Então M
R$X a XX, a L comprou, inventa um outro plano de carreira que começa com R$ Y. E paulatinamente foi
demitindo as pessoas que ganhavam mais. E agora contrata todo mundo por R$ Y. Mestre, Doutor. Então, como
é que está a minha avaliação do meu curso no MEC? Quantos doutores eu preciso? Dez! Então chama 10
doutores aí. Quanto é? R$ Y. Ah, eu preciso de mestre? Chama 10 mestres. Quanto ? R$ Y. E como tem
demanda, meu bem, eles fazem o que eles querem. Entendeu? Muito diferente de uma empregada doméstica, que
a maré não está muito para peixe, a oferta... Desculpe, como tem oferta. Tem um monte de oferta. Tem cara que
topa trabalhar por R$ Y. // O EAD vai ficar muito pior. Vai ser uma semi-escravidão. E é nessas empresas cujo
único objetivo é o lucro. O que nós estamos tentando fazer acadêmico mesmo e não só corporativo, mas em nível
acadêmico, é a discussão com o Conselho Nacional de Educação. Com os órgãos de avaliação, para cuidarem da
qualidade da educação. Não tem sentido. “Vai” dois avaliadores aparecem lá para inspecionar uma instituição
de ensino, que não tem formação nenhuma. Eles se cadastram lá no site do MEC, como avaliadores. Chegam
aqui e são, não digo que são venais. Mas acho até que não tem assim muita condição acadêmica, inclusive, ficam
inebriados por algumas ofertas de mordomias. Ah vai buscar no aeroporto, leva para um restaurante, bota num
baita hotel, chega lá diz assim: vou entrevistar aluno, são aqueles alunos que a mantenedora...; vou entrevistar
professor, são aqueles...Então nós tivemos aqui há um mês atrás, uma comissão de avaliadores do MEC para
inspecionar a Uni, que tinha dois meses que não pagava salário. Ela teve uma nota boa. Eles não querem saber se
paga salário. Porque não entra no critério de avaliação do MEC. E eles entrevistaram professores que a
mantenedora mandou, chapa branca! Os alunos que a mantenedora mandou. Então sabe, é uma avaliação “faz de
conta”. Já foi o tempo de comprar biblioteca. Tem que alugar biblioteca. Tem o caso que um dos avaliadores
uma vez marcou um livro no Ceará e encontrou esse livro no Paraná. Que eles eram biblioteca circulantes
(risos). Já foi esse tempo. Hoje em dia tem a questão do virtual // Eles transferem de um lugar para outro. Esse
avaliador, que na época era outro critério também, falou assim para o coordenador, eu já vi esse livro! Eu já vi
esse aqui, essa disposição, eu vou marcar um! Lá no Ceará! Quando ele foi avaliar no Paraná, pois o livro estava
lá, na mesma disposição. Ele pegou o livro para mostrar. Eu presenciei dois avaliadores que eram de
universidades federais do Nordeste que chegaram na GV. Eu quero conversar com o corpo docente! A G de
sacanagem botou dois estrelados lá. Os caras babaram. Ahah! Professor, eu estudei no seu livro. Ah, eu posso
pegar um autógrafo (risos). Não, eu lhe dou o livro! Ahaha, você vai me dar o livro! Era uma babação. Eu sei
que a G cumpre tudo, a SP cumpre tudo, tudo bonitinho. Mas é uma babação danada, não tem o mínimo
cabimento. // Essa legislação toda, a partir de Paulo Renato, são coisas todas que permitiram o que esses grandes
bancos criassem essas grandes empresas educacionais, jogassem ações na bolsa. Quando a ação foi lá para cima,
eles venderam. Os bancos estão todos fora. Ficaram só os acionistas, Pátria, BTG acabou de vender a Estácio,
agora. Houve um fenômeno interessante né? Em que um mantenedor chamado C, que é o controlador da E,
vendeu o grupo Uni para a E, por 600 milhões. E comprou a E por 400 milhões. Ele vendeu Uni por R$600. Aí o
BTG, a ação chegou lá em cima, quis vender, O BTG tinha 12 %. Ele comprou os 10-12 % e mais as ações que
ele tinha, ele virou controlador por 400 milhões. Então vê que negócio. Foi um negócio da Arábia dele! É como
se vender essa bolsa por R$600 e comprar uma mala por R$ 400! Olha, ainda bem que o Paulo Freire morreu!
Eu fui aluno dele, nossa Paulo ainda bem você tá morto, ele era sindicalizado!
***
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APÊNDICE E: ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS
APÊNDICE E1: Professora e Coordenadora de Mestrado e Doutorado em universidades
públicas
Data da entrevista: 11/12/2017
COMUNICAÇÃO
Pra você ver como a coisa evolui, eu saí da Unicamp em 2010, hoje nós estamos em 2017, então no tempo que
eu estou aqui, eu já senti assim… uma mudança enorme no consumo da internet // Mesmo considerando a
Unicamp, que a gente já tinha internet, na elaboração das aulas e transmissão do conhecimento para os alunos.
Em que sentido? No sentido de que, veja bem, antes da internet, na parte de evolução, a gente poderia começar
dos slides, por exemplo. Aí depois você vem o powerpoint… mas a internet disponibilizou uma série de figuras,
entendeu? Não só de conhecimento, porque o conhecimento também // Porque a internet possibilitou o acesso
dos periódicos da CAPES, que são os periódicos de ponta do mundo inteiro. Então, a aquisição do conhecimento
ali ficou muito mais fácil // Então, eu baseio as aulas muito na aula dele, eu baixo as aulas… então isso é muito
bom, porque mesmo que você leia os periódicos da CAPES, os livros também estão disponibilizados lá, fica
alguma dúvida, e enquanto a gente tem a oportunidade de pegar a aula de um especialista, você fica muito
seguro, fica uma aula muito boa. Então mais uma participação fundamental da internet. Aí outra participação que
muito recentemente eu tenho introduzido, a Danone e a Nestlé, eles disponibilizam processamento de fábrica.
Então, por exemplo, aqui, a gente tem a aula de laboratório de leites, mas a gente agora com os cortes de verba, a
gente tem pouca oportunidade de levar numa indústria de lacticínios, lembra que a gente fazia aquelas viagens?
Então eu tenho baixado os vídeos da Nestlé, da Danone, que eles disponibilizam etapa a etapa, em fábricas, com
tradução, para o castelhano, e aí eu dou a aula teórica e depois eu passo o vídeo da aula prática, que eu puxo da
internet. Então assim, eu acho a internet fundamental, eu acho que aqui, (ininteligível) no meu departamento,
90% dos professores estão utilizando a internet como uma melhoria muito grande. // Que circula, no caso envia,
e tem alguém que recebe né? Tanto por meio oral, impresso e digital. Então, o fato de que você teve a
capacidade de fazer o download de um arquivo, de interagir com o colega, e você mostra pros alunos e você
explica, então você está fazendo tudo ao mesmo tempo, você tá… você tem capacidade de gerar o conhecimento,
de circular e de transmitir também, entendeu? Então esse é um processo articulado, e a dimensão é alta, porque
quem domina isso, faz todas as etapas do processo, e faz bem. // a outra coisa da internet também… que eu acho
que aí é um outro lado, é a facilidade de comunicação com o aluno. Hoje, as federais… e também a Unicamp [...]
eu acho que das federais é mais completo. A gente tem um sistema, [...] é uma plataforma de interação… isso…
a gente tem interação tanto com as chefias do departamento, mas o que eu acho mais legal é a interação com os
alunos. Então, por exemplo, eu entro… tem aqui na plataforma, tem a minha disciplina: “química de alimentos
2”, aí eu entro ali e eu tenho uma “abinha” que eu posso me comunicar por alunos por e-mail…esse é meu meio
melhor… não é nem o meu meio melhor, é que eu faço aqui, mas agora eu gosto de me comunicar pelo zap, mas
aí eu já pego os telefones deles, já passo um zap meu e me comunico com eles também. nessa plataforma, por
exemplo, todas as minhas aulas, as leituras que eu quero que eles façam, em termos de artigo, eu já posso anexar
nessa plataforma. Então eles entram lá, primeira aula… hoje por exemplo, minha terceira aula, antioxidantes,
então está lá o arquivo da aula que eu dei hoje, no Power Point, e já estão a legislação da Anvisa referente à isso,
a antioxidantes, e também as leituras, os artigos que eu selecionei, eu baixei e já linkei lá na plataforma pra eles.
Então eu acho isso muito legal, porque já tá lá, eles não vão gastar tempo, e mesmo quem não veio na aula e já tá
lá, e não tem desculpa pra não ter estudado. E os vídeos, eu coloco os links também, pra não ficar muito peso na
plataforma. Esse aqui é o das Federais, chama-se SIGAA, ele é um sistema muito melhor // Ele é um sistema
melhor que isso porque por exemplo, se eu quero tirar férias, eu entro nessa plataforma e coloco meu período de
férias. Meu chefe olha lá, aprova ou não aprova, aprova e manda pra reitoria, entendeu? Então ele é um
sistema… maior que isso…tem os arquivos de coordenação. Por exemplo, quem vai entrar na pós-graduação, os
editais já coloco tudo nele. Então assim, a internet também usando por um sistema não só de comunicação com o
aluno, mas um sistema geral de gerenciamento // internet é fundamental.

PROFESSORES
O periódico da CAPES democratizou o conhecimento e isso foi fundamental na elaboração das aulas. Não só
isso também, mas como muitas universidades, muitos dos docentes, eu por exemplo, disponibiliza a sua aula, já
preparada em power point, com figura e tudo, pra outras universidades. Então por exemplo, eu uso… tem um
professor no Canadá, eu dou a parte de disciplina de tecnologia de leite, eu dou a parte teórica e a minha colega
dá a parte prática. Eu falo eu, mas assim, isso é uma… eu diria que 90% dos professores daqui e do
departamento da USP, fazem a mesma coisa. Então assim, esse professor do Canadá disponibiliza a aula dele, e a
única coisa que ele pede é que cite ele. // [metodologias ativas] a universidade aqui já implantou isso no campus
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do interior, aí vamos ver no futuro como é. E graças a Deus, eles implantaram tudo com professor jovem, porque
você sabe que burro velho não aprende novos truques. Eu para dar uma aula desse tipo, eu tava lascada né [...] é
difícil mudar o burro velho, né? O burro velho não quer aprender novos truques. (risos) // [subcategoria, “sou
professor” e “estou professor”] você tem o ensino superior federal das universidades das capitais, que você pode
considerar as mais “de ponta”, mas você tem esses campus do interior. Mas assim, a filosofia é contratar o
professor doutor. Aqui no departamento todos são professores, eventualmente você tem um professor substituto,
mas é muito pouco, quando alguém fica doente, a universidade não funciona na base do professor substituto,
nem no campus do interior, você pode ter no campus do interior, professor não doutor, professor só com
mestrado…normalmente aqui é só com mestrado. Aqueles que são só graduação, geralmente ele é nessa parte de
informática, onde a competitividade do salário… a universidade não compete muito, né? por mais que ganha
mais e tal. Mas assim, por exemplo, nas universidades federais de capital, é 100% doutor, é muito raro você ter
um professor que não tenha o doutorado. É raro. E nas do interior, tem, né, porque permite no campus de
interior, mas ele vai ter mestrado. Quer dizer, de qualquer forma, é um professor “sou professor”, ele não é um
“auleiro”, ele não tá ali… acho que é mais coisa da universidade particular, que ela faz um rodízio muito grande
de professor. // [instituição pública] o que eu vejo é que tem o professor preguiçoso, entendeu? Eu diria que
graças a Deus é minoria nas... eu diria assim, nas áreas técnicas, né? [eu não sei] por exemplo na História, nas
Humanas como essa coisa é! [...] eu acho assim, que nas áreas técnicas que é Engenharia, Ciências Agrárias, eu
diria que é minoria [...] Que é aquele 20% que eu falei que a gente tem aqui também, entendeu? // Até ele... faz
pesquisa dentro da área dele, mas ele, mas na hora de transmitir o conhecimento, é... Ele não tem compromisso,
eu diria... ... nem motivação. Então acho que não tem compromisso, empurra as aulas pros alunos darem, coisa
que não, não pode, entendeu? Então eu acho que... eu não diria que "estou professor" porque de alguma forma,
assim, as pessoas que eu vejo, elas são comprometidas com alguns desses pontos, ou a pesquisa, né? Eh... mas
assim, o ensino, para algumas pessoas [podem] ficar prejudicadas. Então eu diria que a gente tem que no
departamento, acho que a gente tá com 12 professores, 13, eu enquadraria dois dessa forma. Mas assim, o resto é
muito comprometido, e a gente está sempre.... E assim, na Unicamp também tem (risos). // [importância da
docência] veja aí tem duas coisas, tem a UNICAMP..., têm as estaduais paulistas, que é todo um critério, né? E
as federais. Então nas estaduais paulistas, docente é uma obrigação. Ela nem entra na avaliação, entra muito
pouco, por quê? Porque é sua obrigação, então ali você tem aquela carga horária que é depositado no seu “colo”,
entendeu? E a tua, o teu...a, a subida na carreira é em cima de artigo publicado em boas revistas internacionais e,
e... e número de orientados e projetos com recursos que você conseguiu prá universidade. O que você não tem é
essa escapatória de não dar aula. Entendeu? // a professora lá como tem uma avaliação mais crítica lá e o aluno lá
ele é muito crítico, né? Então, o professor que é um mau professor, ah, e mesmo na nossa época, ...ele acaba
passando vergonha, é isso que acontece. [...] A gente fazia movimentos pra tirar, substituir, era sempre um
problema, então, é a mesma... até quando eu saí de lá (UNICAMP) era mesma coisa. // Então, ela tá, ela tá
usando essas técnicas novas de aprendizagem...chama metodologia ativa [...] Então, os professores foram
qualificados para um curso de 1 semana prá aprender isso, o campus no interior, está todo sendo o curso
desenvolvido com essas novas metodologias, entendeu? // Vou ter que me aposentar antes desse negócio ser
implantado aqui (capital)! (risos) então, mas eu acho que é isso mesmo, isso que eu vi nos Estados Unidos, então
o aluno chegava na Universidade, ele já chegava preparado, entendeu, é isso mesmo // eu acho essa estratégia
das particulares ... ela contrata não importa nem se tem mestrado ela contrata um, uma pessoa só com graduação,
aí se você tem uma pessoa relativamente mal formada, tecnicamente, né? Aí você pega investir nessa pessoa em
dar uma boa aula, tal. Você pode ter um desvio muito grande. Porque você pode ter uma pessoa dando excelente
aula, comunicativa, comunicando errado, entendeu?

ALUNOS
eu acho que depende muito do aluno. Você tem o conhecimento que a gente transmite via aula, certo?, que a
gente conversou, aí você falou, tem o conhecimento de você se colocar numa situação como você se colocou á
beira do penhasco, e que você passa a experiência. Certo? Mas para isso, você tem que se colocar à beira do
penhasco, pra você ouvir o som, pra você ter uma ideia do que os marinheiros sentiram. Então eu tenho essa
parte… eu acho que essa parte a gente tem problemas, tanto lá na Unicamp, como aqui. Veja, a parte que traria
isso, de colocar a situação, seriam por exemplo as aulas práticas. A gente tem muito… todo mundo aqui dá o
sangue nas aulas práticas, que eu vejo, mas não adianta aula prática se o aluno não está se colocando na situação
de que se eu tivesse numa empresa, como isso seria, como eu lidaria com isso, entendeu? Eu acho que no nosso
tempo, talvez o curso primário preparasse a gente melhor pra isso. Porque eu acho que hoje tem um capricho
muito grande, uma preocupação muito grande de quem ensina, seja do governo, seja do… aí eu falo qualquer
governo, de disponibilizar todas essas ferramentas de internet, de periódicos, de aula, de abrir aula etc, mas a
porcentagem de alunos que busca aprender, com o “pé” já, de que quando ele colocar o pé lá na indústria, é
muito pequena. É muito pequena e muito decepcionante… totalmente anestesiado, não é meio não. É como se
ele… como se ele nunca fosse precisar daquele conhecimento, entendeu. Eu acabei de dar um “berro”, para um
aluno meu, que na hora da prática, não sabe fazer uma regra de três. Na hora da prática, sabe que vai usar uma
técnica de ultrassom que esquenta o produto, e só porque o banho tem um dial lá, que bota 30 graus, ele acha
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que ele botar lá 30 graus, que a temperatura do produto vai ficar em 30 graus, se não houver um sistema de
refrigeração. Então é o aluno… tipo… a Cecília que tira sarro, é um aluno que só sabe apertar botão, ele fica lá
apertando botão de equipamento, mas não preocupa em saber como funciona, em como será quando for na
empresa, o que eu tenho que absorver aqui desse conhecimento pra quando eu estiver na prática, entendeu?
Então essa parte, estamos muito mal no Brasil… minha avaliação, mas os professores aqui também acham isso.
// Eu sou conservadora, mas é uma forma de o pessoal tentar “desumbizar” os alunos. // os nossos alunos são
aplicados, eu diria isso [...] eu exijo muito, já falei, assim, pra mim tem que fazer. Não importa, não... cê não tem
que entender apenas a Reação de Maillard, você tem que memorizar os principais estados com os nomes [...]
Então eu exijo isso e cobro na prova e eles respondem, 80%... passa na disciplina. [...]ele vai gerenciar uma
indústria, um processo e ele vai ter que saber aquilo, entendeu? Antever o que pode acontecer com aquela
informação que ele tá recebendo. Ele, eu acho que o aluno, hoje ele é aplicado, mas se coloca muito na posição
de um observador passivo, que é o que eu chamo de zumbi.(risos) // eu acho isso extremamente preocupante no
Brasil. Porque como você vai ser um engenheiro e não faz esse, essa ponte, entendeu? Que nem essa aluna
que...meu, engenheiro. Aí ele vai, sabe que vai produzir, fazer um processo que ele tem, vai gerar calor, ele tem
que manter a temperatura baixa e só porque um banho e tem um, um... um aparelhinho, um botão que tá escrito
30, 40, 50... ele acha que se ele botar esse botão lá ... Vai ficar 30! (indignada) // ele é passivo, ele se coloca na
posição de um observador passivo. Isso tem que mudar, entendeu?

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
principalmente para as universidades “de ponta”, porque eu já não coloco a maioria das universidades
particulares, as públicas são muito mais “de ponta” // porque antigamente, por exemplo, as bibliotecas que
tinham o conhecimento eram aquelas… era Unicamp, USP, então as periferias, por exemplo, do Nordeste, das
universidades públicas, não tinham acesso, não tinham biblioteca. Então começava ali. Periódicos são
fundamentais // é até interessante porque aqui, a universidade, implantou nos campus do interior, onde a situação
certamente é bem pior, um sistema completamente diferente. É um sistema onde o aluno [...] você dá o tema pro
aluno, elaboração de queijo e manteiga, por exemplo, aí o aluno vai, busca, e ele estabelece o roteiro [...] E não
tem disciplinas, tem áreas do conhecimento. Não é nem área, tema de conhecimento. Então o professor vai
trabalhando os temas dessa forma, entendeu? Com o aluno, e aí o aluno vai desenvolvendo. // o corporativismo
nas federais dificilmente vai achar um, uma outra, um outro que eu diria, uma outra instituição tão corporativa
como as universidades federais, eu acho que eh... eu nunca vi isso. Então o que acontece é que tanto faz você
publicar num, um artigo num jornal, numa revista técnica que não é científica como na melhor revista científica
da tua área, vale o mesmo número de pontos. // a gente lá das estaduais paulistas a gente falava assim, que era
um processo de promoção nas federais de...ligava os recursos humanos e falava assim: "o cara, tá respirando?",
"Tá, então pronto, promove". [...] precisava entrar alguém de vontade lá no MEC e começar a acertar esses
critérios, porque... um bom professor, um mau professor, ele tem chance de subir do mesmo jeito. // [avaliação
dos professores pelos alunos] as federais estão preparadas pra isso porque isto também ocorre aqui, entendeu?
Tem uma avaliação que tem, são dez itens se não me engano, de bibliografia, de tudo...O material está
disponibilizado, tá tudo lá, e os alunos avaliam porque senão eles não, não fecham a nota na disciplina,
entendeu? Mas esse instrumento não é usado para a progressão de carreira. Ele é usado de mentirinha. Porque o
mínimo requisito que você preencha, você já sobe. É muito pequena as exigências. Entendeu? Muito pequena, e
fora ainda que tem a questão da... como que é? Da segurança na empresa que eu esqueci a... que é estabilidade,
né? É muito difícil na universidade uma vez que a pessoa também seja ruim etc., muito difícil, quer dizer, eu, eu
não vejo aqui na federal eu não vejo. Agora tá lá, tá implantado. Se o MEC um dia quiser mudar isso, tá tudo
implantado pra mudar, entendeu? // eu vou ser uma avaliadora mais exigente. Porque é o seguinte, aí eu avalio, o
que que seria uma escola de ponta? Eu diria, dentro do próprio critério de avaliação do MEC, eu diria que seria
uma, uma escola... uma universidade que tem mestrados e doutorados com nota cinco ou superior // Não é o caso
dessa universidade que eu, que eu estou (instituição federal) A minha universidade aqui ela... a maioria dos
cursos é três [...] [apesar de ser antiga] Mas que formava só na área de mais de humanas, ela tem um bom curso
de advocacia, esse é cinco no mestrado e doutorado. E ela também tem Administração. Ela é antiga nessa área.
Todas as engenharias são novas realmente, tem ao redor de dez anos, doze anos. Então, são novas. Mas, então,
eu acho que eu não consideraria “de ponta” a minha. Mas, eu acho que tem algumas universidades de ponta nas
federais, por exemplo, Federal de Pernambuco, na física é um dos principais, ela é sete se não me engano [...]
eles são de ponta, mas você tem a UFRJ é “de ponta”. Você tem, você tem várias universidades do Sul que são
de ponta, né? Mas, a minha eu diria que é “de massa” mesmo, que ela é, ela tá, a formação dela é, com certeza
está acima de qualquer particular aqui do estado, por que que eu falo isso? Porque no ENADE, veja só, o
ENADE é um exame que compara toda, por exemplo todas as engenharias... nós estamos em 15º lugar. Então, eu
acho que é muito bom, né? Em nível de graduação, é muito bom. Mas em termos de pós-graduação nós temos
mestrado e somos três ainda, né? [...] Talvez a gente passe pra quatro [...] Não dá pra falar que é uma
universidade “de ponta” essa, então a gente teve um esforço muito grande. A universidade como um todo para
conseguir excelência em ensino de graduação. Essa tem sido a meta da universidade, né? Então penso que é uma
universidade “de massa” ainda. // Então eu acho que é assim, a UNICAMP, tinha que falar, assim, todo mundo lá
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é competitivo internacionalmente [...] um professor, a grande maioria, se ele quiser sair daí, arrumar um emprego
internacional, os que são moços, ele arruma numa universidade. A gente tem um lá, o Anderson, ele é
engenheiro de alimentos, ele é o editor da segunda melhor revista internacional da área de alimentos que a é a
Food Research International, e ele é o editor, entendeu? // Tem essa discussão, né, que São Paulo vai sair das
orientações do MEC, da CAPES principalmente, né? Porque desde que a gente começou a usar o sistema da
CAPES pra nortear nossa pontuação, a gente caiu no ranking internacional. [...] antes a gente tinha os
avaliadores nossos eram internacionais, né? Aí você vê aí, né, a FGV, você consegue ver a diferença. // a
universidade aqui ela tá investindo em novas técnicas, etc, mas no campus, ela realmente não tentou mudar a
estratégia dos professores daqui que já são da, da capital, entendeu?
TEORIA FUNDAMENTADA
“a identidade do professor universitário antes fechada, regime autoritário, fragmentada de acordo com o vínculo
institucional e com a possibilidade de articulação no mundo digital”, é, eu acho, eu concordo que é fechada, né,
ela é bem fechada, até autoritária, etc., hoje não dá mais prá ser assim, né, eu acho que estou de acordo, “com seu
vínculo institucional”, “habilidade em articulação digital”. É, eu concordo, isso aqui prá mim não é uma
hipótese, é uma afirmativa.
Autorização: [eu]preciso da sua autorização, embora não vá aparecer seu nome de jeito nenhum [entrevistada]
eu sei, eu já sabia, eu já tinha lido aqui.

***
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APÊNDICE E2: Professor e Coordenador de Mestrado e Doutorado, especialista em
formação de professores universitários
Data da entrevista: 07/12/2017
COMUNICAÇÃO
Vamos pegar agora a metodologia. Isso que eu falei agora do professor, de um modo geral, como eu vejo o
professor com essa questão das metodologias ativas, com esse uso dessa tecnologia de informação e
comunicação, e com a exploração da educação à distância e do ensino à distância. E aí eu vejo com 3 pontos
também: o primeiro, uma grande parte, pra não dizer a totalidade, dos professores como cidadãos, usam de todos
os recursos tecnológicos, todos, como cidadão [...]Então, primeiro, pessoalmente, nenhuma dificuldade. Ponto
dois, como professores, muitas dificuldades. Por quê? Porque veja, entre você usar um iPhone pra receber agora
uma mensagem e responder essa mensagem, ou dar um telefone, maravilha, agora como você usa o iPhone
como… pra dar aula…como instrumento pra incentivar, motivar e desenvolver a aprendizagem de um aluno
numa aula. São outros quinhentos…, então a grande maioria pra si, usa, quando chega em aula, uma grande parte
não usa, e quando usa, vai usar o power point, entendeu? Porque substitui o dispositivo que ele dava com giz e
lousa, ele usa o power point. Ele usa projeções. Agora, pega um iPad, um iPhone, você pega sites, pega a
internet, entra na internet, faz pesquisa durante a aula com os alunos, indica como fazer a pesquisa, como
trabalhar e como registrar e como documentar pesquisa e estudos, como produzir textos de… aulas de
aprendizagem, como resolver casos utilizando esses recursos. Como criar a inter-aprendizagem através das
plataformas, Moodle, Blackboard etc. isso tudo é uma competência pedagógica de como usar as novas
tecnologias pra ajudar a aprendizagem do aluno. E isso, a grande maioria dos professores também não tem. Eles
usam, e do uso deles, eles usam com os alunos. Alguns tem isso que você falou, desperta a criticidade, bem, eu
vou usar essa que é muito interessante, mas dispersa, então não vou usar. São poucos, às vezes, no máximo eles
indicam... não, esse assunto aqui é interessante, procurem nos sites, ou procurem no site tal. Ou então… procura,
mas não tem retorno, não se traz pra sala de aula, não se discute o que foi descoberto, não se aprende a criticar
um número enorme de informações que são verdades barbaridades. Hoje, o importante no meio das tecnologias,
é ajudar o aluno a aprender a criticar, a selecionar as informações. E aí, muitos sequer sabem fazer isso. Então
novamente, o mesmo problema. Estão abertos ao uso de tecnologia, só que quando usam, usam como se
estivessem usando para uso pessoal, não como professor, como o recurso pedagógico, didático, para o aluno
aprender. Aí é a necessidade de formação. E quer ver aonde isso explode? Veja o número de cursos de graduação
que hoje existem no Brasil, à distância. Veja o número de alunos que frequentam esses cursos à distância. E aí,
veja o terceiro elemento: o que é que 200 alunos, numa cidade do interior do Pará, querem ser?
Administradores? E fazem um curso à distância de administração. O que eles veem, o que eles fazem? São
praticamente cursos presenciais, palestras presenciais, aulas que o professor dá presenciais, exercícios
presenciais. É uma… quase que fotografar as aulas presenciais… que nós já sabemos hoje que não dão muito
certo, e jogam a distância pro aluno assistir, e o aluno assiste como se fosse uma aula presencial. E por quê?
Porque justamente por importância do curso de educação à distância, aí envolve a questão das tecnologias, é o
custo, o quanto aquela instituição ganha quando ela joga aquele curso a distância. Ela tem a necessidade…por
escala. Ela tem uma verba pra infraestrutura, e em seguida é ajustar. E não tem nenhuma comunicação, nenhuma
interação, tudo que você tem [...] inter aprendizagem por fórum, por chat, um banco de dados, sites, internet. Vai
o pacote, projeta o pacote, responde até pelo computador o pacote e vai. Então esse é um problema sério.

CONSUMO
[iPhone] Agora, pra mim, o que é interessante isso aqui? Porque me mantem informado, plugado e em contato
com as pessoas e gentes e coisas que me interessam. E eu estou plugado em você e não na escola, porque isso
não me interessa. Ou nós descobrimos como colocar a formação profissional, o professor a universidade como
um elemento que seja de interesse, e por isso entra na roda dos contatos deste aparelhinho aqui comigo, ou a
gente não consegue chegar nesses alunos. // [nas escolas massificantes] as são expectativas diferenciadas,
porque…na vida dele na escola, quem é, mesmo que ele não tenha posses, hoje, que não tenha ali um celular, de
uma linha que ele usa, de um outro…Porque fora eles têm esses contatos, talvez até vivem grudados nisso.
Mesmo quando ele não tem o aparelho quando não tem dinheiro, ou o amigo empresta, o colega empresta. E
funciona.

PROFESSORES
como eu veria a identidade do professor universitário hoje, inclusive nesse aspecto que você relaciona o uso ou
trabalho das novas tecnologias ou as tecnologias digitais, tipo informação, comunicação, etc, eu estava dizendo,
eu não diria que essa hipótese que você levantou pra mim representa essa identidade. Por quê? Porque primeiro,
a identidade ainda HOJE, na grande maioria, das universidades brasileiras, vamos falar das universidades
brasileiras... ...a identidade é a de um professor que é expert... ...numa determinada área do conhecimento que
tem uma prática profissional exitosa... e que é contratado para ministrar uma disciplina de um currículo, sendo

346

que esse ministrar uma disciplina significa passar um conteúdo específico dessa disciplina que está relacionado
com a sua formação para os alunos num processo pura e simples de transmissão... de informação, e na atitude
seguinte, e estar cobrando desses seus alunos uma reprodução dessas informações e dessas práticas que ele
transmitiu, estando aí o critério maior de aprovação ou reprovação do aluno. Então esta figura esta identidade
que eu digo, não é se de no momento eu digo "eu sou ou estou professor", porque aí já é uma derivação, mas no
fundo, o que é comum com uma identidade é isso, quer dizer, eu sou um expert na área e vou transmitir os
conteúdos de uma disciplina para um aluno, vou cobrar numa prova de avaliação e dar uma nota. E isto, este
modo de ser é um modo de ser que vem // não se exigia tanto essa…outra coisa que não fosse essa transmissão e
assim nós tivemos 1900 inteiro, quase praticamente, e quando 1900…segunda metade de 1900 - 50, 60, 70 surgiu a preocupação de EXIGIR que o professor que fosse dar aula em uma universidade além do bacharelado,
porque até aí praticamente o único requisito para ser professor na universidade era ter um bacharelado naquela
área e ter uma prática profissional exitosa…// desde o início dos cursos superiores no Brasil, e que NUNCA,
NUNCA se modificou. Então, pelo contrário, isto foi se intensificando com as mudanças que vieram
posteriormente. Por exemplo, uma coisa que alguém possa ter dito a você que vamos dizer, posteriormente não,
começamos esses cursos em 1827, no Brasil e vieram assim. Nesse início, contávamos ainda com professores
formados em universidades europeias porque até esse tempo não existia ensino superior no Brasil, e todas as
pessoas que desenvolviam alguma profissão, em termos de universidade, eram sempre através das universidades
europeias. Então, nesse começo tínhamos ainda professores formados pelas universidades de Portugal, França,
Inglaterra, e estes professores assumiram esses cursos iniciais que foram um curso de medicina, um curso de
engenharia e um curso de direito. [...] a proliferação destes cursos exigia a proliferação de um corpo docente e,
se em tempos seguintes já não tínhamos tantos professores brasileiros vindo das universidades europeias, mas
nós começávamos a ter profissionais competentes. ...com uma prática profissional muito boa que respondiam aos
problemas da população e que por isso tinham condições de serem convidados pelos cursos que se criavam para
vir à universidade ou à faculdade e, numa disciplina “X” transmitir para o aluno conhecimentos e práticas
profissionais que ele tinha na sua área. Então, ele era convidado pela faculdade ou pela universidade em função
do que ele realmente era como profissional da área e vinha para transmitir baseado no seguinte, quem sabe e
sabe e faz muito bem……é capaz de fazer outros iguais a ele… começou-se a dizer “não, há necessidade de uma
formação maior para o professor” - “mas que tipo de formação?” - “na área do conhecimento”. Então
começaram a criar cursos de especialização, posteriormente mestrado, posteriormente doutorado……e hoje se
exige um pós-doc……praticamente pra você trabalhar como docente no ensino superior. No entanto, nenhum
desses cursos fez mais do que formar o professor como pesquisador, como mais especialista da sua área……sem
NENHUMA, NENHUMA, NENHUMA formação para ele ser docente de ensino superior, a não ser desenvolver
a sua capacidade de ser pesquisador. O que aconteceu? O que acontece até hoje: a grande maioria dos
professores são pós-doc, são doutorados aqui, no exterior, etc, etc, que são ultra especializados em determinada
área do seu conhecimento……mas que infelizmente não tem desenvolvimento de competência pedagógica para
ser docente. Então, com esse quadro o que que eu quero dizer pra você? Eu quero dizer que de um modo geral
um aspecto pra mim que é identitário em termos do professor é que ele mantêm uma cultura de ser professor que
não é pelo título de ser ou estou professor, mas ele mantêm uma cultura de que dar aula na universidade, no
ensino superior é apenas um derivativo da sua atividade profissional pelo qual ele vem para transmitir o seu
conhecimento e a sua prática profissional pros seus alunos. E ponto. E ponto. E por isso ele quer um aluno que
venha, ouça, seja atento…sem bagunça, sem questionamentos, e depois reproduza as informações que tem. Isto
ainda pra mim… AINDA prevalece. Você vai me dizer “cem por cento?” Não, graças a Deus não. Porque a
partir de 1960 começou a surgir entre os professores do ensino superior um movimento grande para se trabalhar
com a dimensão da profissionalidade na docência. Quer dizer, o ser docente é tão profissional como ser médico é
profissional. E como eu não posso desenvolver uma docência, perdão, uma medicina, sem ter desenvolvido as
competências básicas e necessárias para responder por ela competentemente diante da sociedade, eu não posso
ser professor na universidade sem ter desenvolvido o mínimo de competências pedagógicas, competências de
conhecimento, inclusive conhecimento interdisciplinar e pesquisa, e de uma dimensão política, de
cidadania……de responsabilidade social para trabalhar na universidade. Então há que se pensar nessa
perspectiva de uma docência com profissionalismo e, portanto, desenvolvimento de competência. Por isso que
esse título desse livro que você tem, que você leu, meu……fala de competência……do professor e, é uma
competência voltada para essa área do conhecimento que aí vai fazer com que o professor realmente seja um
pesquisador, portanto, ele se atualize frequentemente, ele produza cientificamente, ele possa, como intelectual,
estar dando um significado para os conhecimentos que ele vai trabalhar, ele se desenvolva pedagogicamente e
pra isso ele vai precisar dominar as questões pedagógicas da docência que partem: “que vem a ser um processo
de aprendizagem pro aluno?”, “como que acontece a aprendizagem do aluno ADULTO?”, “no que consiste a
relação andragógica…”; …”concreta de aluno e professor?” // E como você vai ser docente, quer dizer, ajudar a
formação de um profissional, que tenha uma dimensão de cidadania, de responsabilidade social, quer dizer, ao
exercer esta minha profissão eu não sou só um técnico operador, eu não sou só um tecnólogo que tem a solução
da tecnologia para, mas eu tenho uma perspectiva de responder com meu serviço e com a minha competência aos

347

problemas que eu tenho na sociedade contemporânea na qual estou existindo. // O professor, HOJE, que está na
universidade ele continua dando a aula daquele……curso disciplinar que foi criado em sei, não sei quando, que
às vezes tem alguma outra modificação de conteúdo, mas a modalidade…a atitude é a mesma // a cultura é essa
que o professor tem, de um expert que transmite e cobra…a…uma modificação que nesses 50 anos tem sido
grande em termos de repensar a identidade do professor universitário // Numa…num debate que eu tive na
UNIFESP, inclusive, mas na área de saúde, onde nós estávamos discutindo as novas…as novas tecnologias
aplicadas à área de saúde, no ensino da área de saúde, e eu falava isto, um professor na primeira fileira me disse
assim: “Por que que você se nega a falar por nome de professor? Professor? Professor é a coisa mais importante
que tem.” E me fez um discurso sobre ser professor. “Você só fala de mediação pedagógica…quer
dizer…pedagogo, pedagogo, e o professor?” Falei “pois é professor, é justamente porque eu entendo o professor
como a coisa mais espetacular, e um papel espetacular na formação é que eu estou dizendo quem quis ser
professor hoje vem com uma dimensão mais ampla, muito mais complexa, mas muito mais eficiente e eficaz na
formação dos profissionais, que é ele aprender a ser um mediador pedagógico, um mediador entre o aluno que
vai se formar, que vai construir a sua formação e a formação que ele tem que adquirir. Ele é o mediador, é a nova
figura. Então isso (mediador) é importante sim uma coisa que apareceu num dos seus quadros que é a questão do
relacionamento adulto… // …como eu estou vendo que está mudando, essa toda…essa outra parte que eu falei
da…da…dessas competências do professor como profissional, é o NOVO que tá surgindo, mas ainda não chega
pra mim a dizer que esta é A identidade do professor universitário hoje no Brasil……mas ainda o percentual dos
que mantêm a anterior é muito grande. // os professores da universidade pública, embora eles tenham ênfase
grande na pesquisa, como docentes são tanto ou quanto os professores das particulares, e às vezes, até piores. [...]
Porque eles também nunca tiveram nenhum processo de formação pedagógica, eles são orientados a desenvolver
pesquisa, fazer pesquisa, isso eles fazem. // não é a transmissão imediata desse jeito que faz com que o professor
seja o novo professor, porque agora, em vez dele transmitir, ele não precisa mais, dá o site pro aluno que ele
entra e vê… aí sim ele não tem mais papel. // como transmissor de informação, perdeu seu papel, ele está
inclusive desatualizado. Os recursos todos tecnológicos de acesso às informações, dizem pra ele… olha… pra
dizer pro aluno que você der informação, pode ficar em casa, ele faz sozinho direto de casa. Mas você precisa
pra outra coisa, onde o papel não pode ser substituído, é você colaborar com esse aluno pra ele aprender a
refletir, a pensar, a criticar, a debater, a produzir “n” conhecimento, enfim, como uma atitude de
desenvolvimento intelectual. Isso você pode e deve ajudá-lo a desenvolver, e é pra isso que você existe. Agora,
pra você passar informação, chega.

ALUNOS
…só que muita pouca gente, muito pouco professor, sabe o que é conceitualmente uma relação de adultos. //
Muitos poucos sabem o que que é, como acontece o processo de aprendizagem com uma pessoa adulta que é o
universitário e como ele estabelece concretamente, na aula, no trabalho, esta relação de adultos, entre ele e o
aluno. Não chega a 1%, muito menos de professores que não…fala-se, usa-se o termo mas não se entende, não se
sabe o que é. Por quê? Porque na prática isto não funciona, isto não acontece. É slogans para respostas e
questões, mas na prática é aquela…aquele professor expert que transmite, quer a reprodução, avalia e aprova. //
um movimento muito mais forte entre eles, do que entre os professores. É muito simples, olha, o que… você é
professora e eu sou aluno. Você está dando uma aula pra mim, e eu estou aqui com meu celular, e aí você fala,
fala e fala, pode sim… você fala de um negócio, eu clico aqui, jogo no Google, jogo a palavrinha que você falou
e vejo aqui uma porção de informações que você não está falando e que estão aqui e que talvez são mais
interessantes. Na hora. Ou então. Você… eu estou aqui, você está falando, aí vem o meu colega do lado, me
passa uma mensagem, eu respondi lá, um de fora… eu tenho um grupo que está fora da escola… os grupos estão
plugados interconectados por isso aqui. // [sobre o mito que a juventude não está lendo, não está escrevendo] a
linguagem é outra E a importância para... a título de comunicação é outra. É isso que eu acabei de falar agora. Eu
li num livrinho, num livro que eu li, de dois holandeses, eles chamam o “homo zappiens”, falando do nosso
aluno. E levantaram essa ideia. Ou nós entramos no círculo de interesse do “homo zappiens” de quem for, e aí
participamos, somos ouvidos, nós falamos, discutimos, conversamos e nos integramos, ou não entramos em
contato com eles, ponto final, não tem meio termo.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
“o que, qual o papel de um projeto pedagógico num curso?”, “o que que se entende por um currículo?”, “como é
que se integram as disciplinas para formar um profissional com tal e tal perfil?”, “quais são as diretrizes
curriculares nacionais para formar um novo profissional que o Brasil espera?”, “como você trabalha com
metodologias ativas, participativas, dinamizadoras?”, “como você trabalha com a dimensão do professor como
mediador pedagógico e não simplesmente um expert?”, “como você trabalha com a dimensão pra desenvolver no
aluno a atitude de protagonismo diante da sua formação?” Profissão não se ensina……profissão se conquista,
profissão se aprende e quem aprende é o aluno, não é o professor. // [atividades que vão desaparecer com a
informatização] …hoje ela ainda, além de todos esses desafios também é uma incógnita, né……com essa nova
mentalidade de como trabalhar com o conhecimento. // há um outro também, que é o que a gente ainda vai
chegar, das tecnologias a uma aceitação na sociedade contemporânea chamada sociedade de conhecimento que é
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um outro modo de trabalhar com o conhecimento e a informação e que vai pra linha da interdisciplinaridade, que
vai pra linha da aproximação das ciências exatas e humanas, que vai para a linha de integração de informações
que a universidade ainda não assumiu, tanto é que os currículos continuam sendo disciplinares, fragmentados,
isolados e, unicamente, profissionalizantes da mesma mentalidade de 1827 que foi o modelo trazido da França
pra cá pra formação de mão-de-obra poder ficar…Então, os currículos em geral são todos assim e essa área toda
desse conhecimento novo que está acontecendo na sociedade (- bate as palmas das mãos de modo desdenhoso)
ainda está impenetrável para a instituição universitária. Poucas, relativamente, poucas no modo de falar, mas
quer dizer de um grande número - tanto aqui quanto no exterior - que estão repensando e reorganizando os seus
currículos… E dentro dessa linha acontece o que você falava antes, há nas carreiras profissionais atualmente dois
fenômenos: o primeiro é da integração de áreas complementares para resolver problemas… Hoje Engenharia ou
Medicina são parceiras em “n” projetos… // …e você encontra profissões que estão surgindo, existindo para as
quais a universidade sequer deu conta de que ela não tem currículo de formação. Pegue essa área toda de
informática e de tecnologias e veja quantos tipos de profissões diferentes e a universidade nem está sabendo.
Eles se formam por si, crescem por si nas suas realidades profissionais. Isso é um mundo novo e a universidade,
de alguma forma, como instituição, está distante. // A progressão na carreira não está ligada à questão
pedagógica. Isso em todas as universidades, públicas e particulares, inclusive eu sou aposentado da USP.
Quando eu trabalhava lá na Faculdade de Educação, é…tive inclusive uma discussão… eu dizia pra discutirmos
exatamente isso, “você não acha esquisito que tenha tanto incentivo para pesquisa, e não tenha nenhuma pro
desenvolvimento?” Na época eu propunha projetos diferenciados de docência, para os alunos de graduação.
Quem conseguisse fazer projetos novos e diferentes, com resultados de aprendizagem melhor, tivesse um
incentivo. E nem isso a gente conseguiu, e na USP. // …e não tô dizendo que é mau e nem que não devia ser
feito, eu só quero dizer que isto somente não prepara o docente pro ensino superior, mantêm aquele docente
primevo…até hoje, apesar de ser um pós-doc…só que o pós-doc pra ele serve pra falar sobre suas pesquisas nas
aulas pros alunos. Interessa pro aluno? Não sei. O aluno está preocupado? Não sei. Contribui para a formação?
“Eu sou pós-doc, eu quero falar sobre isso, eu vou falar sobre isso”

TEORIA FUNDAMENTADA
Categoria “sou professor” e “estou professor” :Veja, é a minha visão, é a minha percepção. Pode ser que
você, com sua pesquisa, chegue aqui, mas eu não posso assinar isso, não posso concordar com isso. Porque eu
vejo ainda a grande massa de professores universitário no Brasil, de Instituições de Ensino Superior, com uma
identidade ainda culturalmente identificada como expert, que transmite uma matéria, que cobra do aluno, que
existe a reprodução das informações sem um protagonismo do aluno, é reprodução e dar nota na prova pra
aprovar ou reprovar. Quer dizer, não trabalha nem com nada disso tudo que a gente tem comentado, e muito
menos com o protagonismo do aluno prá se formar. No entanto, como característica geral, o que não quer dizer,
que já a partir dos anos 1960, começou um movimento no Brasil, para nova perspectiva de os professores
universitários assumirem a docência com profissionalismo. Portanto, com uma outra identidade, como um
profissional da docência, como é um profissional da medicina. E isso faz uns 50, 60 anos, está se
desenvolvendo e já está atingindo um número razoável, em termos do Brasil, mas não posso dizer que isso seja a
identidade do professor universitário brasileiro. Não dá pra tirar essa conclusão, embora dê pra tirar a
conclusão desse movimento que há muito tempo vem acontecendo, e vem se ampliando cada vez mais no
Brasil. [questão da dimensão: transição?] Isso, estamos num movimento para que a identidade do docente
universitário, realmente seja de um profissional da docência, atuando em currículos inovadores. Esse é o
movimento de transição que nós estamos vivendo. Portanto, em currículos inovadores, superando esses
currículos disciplinares… é, currículos interdisciplinares, currículos por projetos, currículos por competências,
currículos por problemas etc. Outros modelos novos de currículos. Então, junto com essa nova dimensão do
professor como profissional da docência, é que há esse movimento de transição pra alguma coisa de
diferente no Brasil. Ainda em movimento de transição. // Dentro dessa linha e desse grupo de professores, que
está espalhado no Brasil inteiro, no Brasil inteiro, “n” grupo de professores procurando, trabalhando,
modificando, criando coisas novas, diferentes, etc. // E principalmente porque termo é um termo muito difícil.
Buscar identidade do professor, em qualquer nível, é muito difícil. Porque ele tem “n” componentes pra você
conceber o que vem a ser essa identidade. Um deles forte, é o cultural. Além dos demais, ninguém sequer se
atenta, pra que cultural concreto (está) acontecendo lá. E como trabalhar com esse conceito teoricamente não é
fácil, a pesquisa de campo a partir dele ou em função dele, também não é fácil. É muito difícil. Bom, mas tudo
lá, vai lá, com sua orientadora. // … pesquisa é pra isso, é pra buscar coisas // fazer um doutoramento assim com
paixão, eu acho que é fundamental, porque senão a gente não leva para frente, 4 anos trabalhando. Precisa muito
mais, precisa paixão!

***
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APÊNDICE F: CODIFICAÇÃO
APÊNDICE F1: PROFESSORES
Categoria: Trajetória dos Professores
1 Sociedade: influência e pressão para ser bom estudante (circunstância)
2 Família: influência na escolha da carreira (circunstância)
3 Família: pais com poucos recursos, caminhoneiro e costureira (circunstância)
4 Ensino Básico em escola pública (circunstância)
5 Educação formal: Ensino básico em escola privada (circunstância)
6 Educação formal: faculdade em escola pública (circunstância)
7 Educação formal: graduação universitária (ação)
8 Educação formal em Computação (ação)
9 Educação formal pós-graduação lato sensu (ação)
10 Educação formal pós-graduação stricto sensu (ação)
11 Educação formal: faculdade em instituição privada (ação)
12 Educação formal: pós-doutorado fora do Brasil é um sonho para o professor que busca mais profundidade e
qualidade para sua própria formação (ação)
13 Educação formal: sendo empresário pensa em fazer mestrado stricto sensu (ação)
14 Educação informal: convivência com jornalistas intelectuais na Editora Abril (interação)
15 Docência (professor): trajetória da carreira (ação)
16 Docência: contratado por instituição privada (ação)

Categoria: Processo comunicacional (na visão dos professores do Ensino Superior)
Categoria: Articulado
1 Comunicação digital: vídeo da banda é divulgado pela internet e pode ser acessado pelo SESC (interação)
2 Comunicação não digital: o quadro ainda é um ótimo recurso pedagógico (ação)
3 Comunicação não digital: biblioteca como recurso pedagógico (interação)
4 Comunicação positiva via internet: o aluno pode buscar e receber informação do professor (interação)

Subcategoria: Não articulado
5 Comunicação e vício pelas redes sociais: as pessoas estão deslumbradas e viciadas (situação)
6 Comunicação em rede: reflexo negativo nos valores dos alunos que desrespeitam o outro (circunstância)
7 Comunicação negativa pelas redes sociais: é uma forma de controle e manipulação, as pessoas são obrigadas a
participar (situação)
8 Plataforma digital e aula: ainda tem muito que evoluir para ser utilizada como recurso didático em sala de aula
(circunstância)
9 Comunicação via internet: informações mais acessíveis podem criar falsas expectativas e acomodação
(interação)

Categoria: Consumo de informação (na visão dos Professores do Ensino Superior)
Sub-categoria: Materialidades / Experiências ao vivo (off-line)
1 Consumo de documentários veiculados pela TV (ação)
2 Consumo material: aquisição de livro impresso (ação)
3 Consumo de informação: ouve rádio quase todos os dias (ação)
4 Consumo de filmes indo ao cinema com o filho (ação)
5 Consumo de experiência: entretenimento (ação)
6 Consumo de experiência: viagem para conhecer outras culturas (ação)

350

Sub-categoria: Dispositivos eletrônicos para comunicação / dados digitais (on-line)
1 Consumo material: investimento em dispositivo móvel (ação)
2 Consumo de informação: aquisição de conhecimento (ação)
3 Consumo de conteúdo por streaming: assina Netflix para atualização da cultura midiática (ação)
4 Consumo de informação pela internet é mais barato e importante principalmente para os alunos das "vagas
específicas" (situação)

Categoria: Identidade dos professores (na visão dos Professores do Ensino Superior)
Sub-categoria: “Sou professor”
1 Professor reflexivo: quando trabalhou em empresa sentiu falta do ambiente acadêmico, buscava trocas maiores
(circunstância)
2 Distinção social: o capital cultural foi determinante na seleção da consultoria da empresa KPMG
(circunstância)
3 Espiritualidade: melhor momento da vida, reencontro com a religião católica (circunstância)
4 Identidade profissional diferente em empresa e em sala de aula (circunstância)
5 Professor com "jogo de cintura": tem que se adaptar o tipo de administração da instituição (circunstância)
6 Professor não tecnológico X aluno tecnológico: gera conflito em sala de aula porque o professor se sente
deslocado (circunstância)
7 Professores "semi-deuses": orientadores de pós-graduação de escola de prestígio (circunstância)
8 Identidade síria: influência na atividade filantrópica (situação)
9 "Sou professor": adquire e produz conhecimento, publica livro (ação)
10 "Sou professor": continua aprendendo a disciplina e desenvolve a didática (ação)
11 "Sou professor": gosta da atividade e gostaria de atuar na coordenação do ES (ação)
12 Professor atualizado no saber é uma condição para ser respeitado pelos alunos (ação)
13 Professor pró-ativo investe na sua formação (ação)
14 Professor ufanista: tem que colocar BR no e-mail para sinalizar que é do Brasil (ação)
15 Profissional de TI diferenciado: conhece o contexto da sociedade (ação)
16 Professor reflexivo: busca na filosofia antiga conceitos que podem ser aplicados na sociedade atual (ação)
17 Identidade não profissional: experiência como bailarina (ação)
18 Religião: é católico e toca como voluntário durante a missa (ação)
19 Filosofia oriental: busca de melhores formas de vida, de atitudes no trabalho (ação)
20 Profissional de TI fora do casulo: enxerga atividade e contexto (interação)
21 Professor prestigiado e admirado: recebe elogios de pares e de alunos (interação)
22 Professor/aluno: explicação individual para verificar o grau de dificuldade (interação)
23 Professora criativa: estimula os alunos a serem subversivos no bom sentido (interação)
24 Professora dona do seu repertório: sente-se segura por ser bem avaliada pelos alunos (interação)
25 Professora que gosta de desafiar os alunos, propõe subverter os padrões da publicidade (interação)
26 Ser bom professor também é ter como exemplo um "mau" professor (interação)
27 "Sou professor": o aluno é prioridade e não o processo administrativo, o jogo político (interação)
28 "Sou professor": o conhecimento do professor é reconhecido internacionalmente (interação)
29 Professor "deslumbrante": quando era aluno ficou encantado com o professor (interação)
30 "Sou professor": ensino o que faço na prática e me apresento (visual) como os alunos (interação)
31 Professor apaixonante: conhecimento profundo e didática envolvente, inspirador (interação)
32 Professor catalisador: gosta de trabalhar em equipe, habilidade em agrupar as pessoas (interação)
33 Professor de criatividade: estimula a percepção do que é o fazer criativo (interação)
34 Professor formador: gosta de ajudar as pessoas a se transformarem (interação)
35 Professor herói intelectual: inspirador da sua própria carreira como docente (interação)
36 Professora reflexiva: a felicidade só é possível no máximo da verdade, a melancolia faz parte da
aprendizagem (interação)
37 Professor se sente responsável pela visão de mundo dos alunos busca apoio na Filosofia (interação)
38 Identidade: admiração pelo método eficaz de teoria e prática integrados (resultado)
39 Orgulho de ser professor: ver aluno que se destaca na profissão (resultado)
40 Perspectiva da educação: transformar o modelo mental do mundo acelerado (resultado)
41 "Sou professor" com muito orgulho: alegria de ver os alunos progredindo (resultado)
42 Artigo publicado em evento: forma de convencer os alunos que estudar vale a pena (resultado)
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Sub-categoria: “Estou professor”
1 Professor e empresário: sem tempo para se aprimorar como gostaria (circunstância)
2 Professor com vergonha: leciona disciplina que não domina o conteúdo (circunstância)
3 Professor acuado: sente medo de ser demitido, sofre quando a equipe é demitida (circunstância)
4 Professor "vendedor" de conhecimento: é obrigado a atender o objetivo do aluno que só quer "comprar" o
certificado (circunstância)
5 Professor solitário: trabalha sem interagir com pares (circunstância)
6 Professor "retrógrado": o que ministra a aula tradicional sem a participação do aluno (situação)
7 Professor analfabeto funcional em Matemática (situação)
8 Professor e empresário: sócio de escritório de advocacia (situação)
9 Professor teórico: não sabe como aplicar e desenvolver as habilidades (situação)
10 Professor assustado: se pergunta como implantar a sala de aula invertida com alunos que chegam com
conhecimento insuficiente (situação)
11 Identidade masculina: refletiu sobre o seu próprio papel como marido e como pai quando assistiu ao filme "O
Estagiário" (ação)
12 Profissão inicial: oficial do Exército (ação)
13 Profissão paralela como administrador de redes de TI na Caixa Econômica Federal (ação)
14 Profissão paralela em TI no Tribunal de Contas do ESP (ação)
15 Profissão paralela como administrador em empresa automobilística (ação)
16 Profissão paralela como administrador na IBM (ação)
17 Profissão paralela como Analista de Sistemas (ação)
18 Profissão paralela como assessora de imprensa de mineradora (ação)
19 Profissão paralela como diretor de faculdade (ação)
20 Profissão paralela como professor de inglês (ação)
21 Profissão paralela: Assessor de Pesquisa (ação)
22 Profissão paralela como consultora de empresas em neuromarketing (ação)
23 Profissão paralela em banda de música da qual é membro (ação)
24 Profissão paralela: coordenador de curso de Administração (ação)
25 Profissão paralela: professor de Artes Marciais (ação)
26 Professor "notório saber": alta especialização, leva para sala de aula a abordagem prática empresarial
(interação)
27 Professor "entidade": mantém distância do aluno, não facilita o contato (interação)
28 Professor egoísta: participa de banca para atacar e não para dialogar (interação)
29 Professor em conflito na sala de aula: o professor tem que ser um orientador e não pode ficar despejando
(interação)

Categoria: Alunos (na visão dos professores do Ensino Superior)
Sub-categoria: Comprometido
1 Aula presencial e EaD no ES: tem que se habituar porque já faz parte do projeto pedagógico inclusive no EM e
EF (condição)
2 Alunos angustiados: necessitam de apoio psicológico (situação)
3 Alunos mais velhos eram mais presentes em pós para atualizar o conhecimento, agora ingressam mais jovens
(circunstância)
4 Alunos "conectados": alunos nerds, antecipam-se para adquirir conhecimento (ação)
5 Sino de Gauss: 10% dos alunos se dedicam, a grande massa será mediana (resultado)

Sub-categoria: Não comprometido
1 Aluno desrespeita o professor e não acontece nada (situação)
2 Aluno: cidadão incompleto e sem conhecimento amplo de Exatas e Humanas para aprender TI (situação)
3 Aluno com dificuldade: analfabetos funcionais em português e matemática (situação)
4 Aluno que não teve educação familiar: não aprendeu a falar "obrigado", "dá licença" (situação)
5 Alunos de instituição pública: maior deficiência com Matemática (situação)
6 Aluno descomprometido se lamenta porque tem um diploma mas não progride na profissão (circunstância)
7 Aluno "cliente": acredita que pode adquirir conhecimento apenas comprando o diploma (interação)
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8 Aluno individualista não tem interesse em ampliar o conhecimento geral, busca ser atendido em uma
necessidade específica (interação)
9 Aluno que só quer pegar o diploma, o professor é um dificultador (interação)
10 Aluno tem preguiça de pensar, não participa, espera o professor dar a resposta (interação)
11 Aluno sabe superficial do superficial: o professor se considera muito mais profundo inclusive nas tecnologias
digitais por conhecer mais profundamente (resultado)

Categoria: Instituições do Ensino Superior
Sub-categoria: Escolas “de ponta”
1 Instituição militar é modelo de bom ensino e respeito à hierarquia (condição)
2 Universidade "padrão": onde se percebe uma seriedade (circunstância)
3 Instituição "olho do dono": em São Paulo é diferente da "faculdadezinha" do interior (circunstância)
4 Método de educação tradicional (cartilha Caminho Suave) é demonizado hoje, mas o professor acredita que o
ensino tradicional é melhor (circunstância)
5 Instituição muito boa: tem professores muito bons, no mínimo com mestrado e também com doutorado
(circunstância)
6 Instituição pública do passado era boa (situação)
7 Escola “de massa” x escola “de ponta”: essa é a classificação, o aluno cobra qualidade de ensino do professor
(situação)

Sub-categoria: Escolas “de massa”
1 Escolas frágeis: projeto pedagógico que não contribui para minimizar o analfabetismo funcional
(circunstância)
2 Seleção de professores por redação: processo inadequado porque não avalia o conhecimento e nem a didática
(situação)
3 Instituição mal administrada: trabalho administrativo foi transferido para o docente (situação)
4 Instituição popularizou demais, atrai alunos desmotivados para o ES (situação)
5 Instituição pública de hoje perdeu a qualidade, o Estado abriu mão (situação)
6 Instituição: infra-estrutura precária, o país não tem uma política tecnológica clara (situação)
7 Instituição: miopia governamental ao não permitir que o professor trabalhe para o governo e para empresas,
impede a melhoria do país (situação)
8 Instituições brasileiras: alto índice de publicações com baixo índice de patentes (situação)
9 Instituição: quem educa é a família, escola é para ensinar Português, Matemática, História e Geografia
(interação)
10 “Você conseguiu criar um analfabeto funcional”: opinião do professor que considera o sistema de
ensino/aprendizagem sem efetividade (resultado)
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APÊNDICE F2: GESTORES
Categoria: Trajetória como Professor e como Gestor
1 Docência(gestor): contratado como professor de faculdade (circunstância)
2 Docência(gestor): início em cursinho pré-vestibular (circunstância)
3 Docência(gestor): início em cursos tecnológicos e sem treinamento pedagógico (circunstância)
4 Docência(gestor): começou a dar aula bem jovem com 17 anos (ação)
5 Docência (gestor) de temas complexos da Matemática (ação)
6 Docência(gestor) em escola pública: USP (ação)
7 Docência(gestor): titular em duas instituições ao mesmo tempo (ação)
8 Educação formal(gestor): doutorado e livre docência (ação)
9 Educação formal(gestor): o professor/gestor graduou-se em engenharia elétrica
10 Educação formal(gestor): segunda graduação e mestrado, doutorado em Matemática (ação)
11 Gestor coordenador de cursos de pós-graduação da FGV em vários locais (ação)
12 Gestor de universidade corporativa: capacita profissionais do ES (ação)
13 Gestor diretor da Anhembi Morumbi que tinha 27 mil alunos (ação)
14 Gestor diretor da Faculdade de Administração de Marília(ação)
15 Gestor diretor da Faculdade de Informática de Lins(ação)
16 Gestor diretor geral da UNILINS(ação)
17 Gestor do ES: qualificação como gestor de empresa pública (ação)
18 Gestor/Empresário em paralelo à docência: montou um cursinho (ação)
19 Gestor de novas tecnologias: responsável pela implementação do serviço automatizado 103 da TELESP
(ação)
20 Docência(gestor): gostar de dar aula (interação)
21 Gestor conciliador: buscar objetivamente entendimento entre adversários (interação)
22 Gestor conciliador: habilidade para gerar resultados em ambiente de pressão por resultados e exclusão de
aspectos emocionais nas disputas (interação)
23 Gestor do ES: promovido ao cargo de Coordenador pelo perfil conciliador (interação)
24 Gestor facilitador nas relações (interação)
25 Gestor resiliente para trabalhar com pessoas difíceis (interação)
26 Gestor resiliente: habilidade para conviver com pessoa difícil (interação)
27 Gestor/Empresário da educação e professor: união de atividades que dão prazer (resultado)
28 Gestor/Empresário da educação bom é o que sabe ser bom professor (resultado)

Categoria: Processo Comunicacional (na visão dos Gestores do Ensino Superior)
Subcategoria: Articulado (visão dos Gestores)
1 Comunicação: informação disponível para aprendizagem no ecossistema comunicacional (situação)
2 Comunicação e consumo: diálogo pela internet+professor com habilidade é a nova "sala" de aula (situação)
3 Comunicação digitalizada: acesso mais fácil/ rápido que a impressa (situação)
4 Comunicação digital: natural para os professores jovens (situação)
5 Comunicação digital: desde década 1970 teve conhecimento da linguagem de calculadoras e informática (ação)
6 Comunicação digital: aula por meio de fóruns de discussão, interação pela plataforma (interação)
7 Comunicação dialógica: boa interação com alunos/pares (interação)
8 Comunicação pelo Twitter: professor e alunos conectados (interação)
9 Comunicação: aluno valoriza o professor que tem conhecimento e o ajuda a aprender (interação)
10 Comunicação: o professor é direcionado pelo seu superior para enriquecer o currículo Lattes (interação)
11 Comunicação: professor se desenvolve fazendo parte de um grupo de professores (interação)
12 Comunicação: professores são bem avaliados porque têm capacidade de comunicação muito boa (interação)
13 Comunicação: a combinação de conteúdo+interação professor/aluno presencial ou virtual+ferramentas
diminui a evasão (resultado)

Subcategoria: Não articulado (visão dos Gestores)
1 Comunicação por plataformas: trabalho do professor fora de escola sem previsão de remuneração
(circunstância)
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2 Comunicação digital: aliada do professor, mas não substituta (circunstância)
3 Comunicação digital: professores trabalham sem remuneração (circunstância)
4 Comunicação digital: professores jovens trabalham mais horas sem perceber (circunstância)
5 Comunicação digital e identidade: o professor incorpora na sua atividade (ação)
6 Comunicação: interface conteúdo/aprendizagem em mudança nos próximos anos(interação)

Categoria: Consumo dos professores (visão dos Gestores do Ensino Superior)
Sub-categoria: Materialidades / Experiências ao vivo (off-line)
1 Consumo de informação: professor precisa aprender para saber ensinar no formato "sala de aula
invertida"(ação)
2 Consumo de livros impressos: tinha grande volume no passado (ação)

Subcategoria: Dispositivos eletrônicos para comunicação / dados digitais (on-line)
1 Consumo de dispositivos: investimento em calculadoras caras na década 1970-80 (ação)

Categoria: Identidade dos professores (na visão dos Gestores do Ensino Superior)
Sub-categoria: “Sou professor” (visão dos Gestores)
1 Professor na França: denominação apenas para livre docente (condição)
2 Professor autor: é avaliado pela produção intelectual por meio das publicações (condição)
3 Identidade e titulação: até a LDB não era necessária (condição)
4 Professor de instituição pública: tem regime de trabalho, rotina e exigências diferentes do professor da escola
privada (situação)
5 Identidade com prestígio: associada a quem trabalha na escola de elite (circunstância)
6 Identidade "pertenço": grupo dos que trabalham em escolas caras (condição)
7 Identidade adjetivada: o rótulo define (condição)
8 Identidade Paulo Freire: tinha espírito de classe (situação)
9 Identidade: facilitador/coach, novo professor que está emergindo (circunstância)
10 Identidade: faltam técnicas para professor do ES (circunstância)
11 Identidade de profissional de elite: fez mestrado e trabalha em empresa multinacional (circunstância)
12 Identidade: conhecimento do uso de régua de cálculo (circunstância)
13 Identidade do profissional com stricto sensu: o mundo do trabalho ficou mais complexo (circunstância)
14 Professor estudante: profissional que não para de estudar para continuar a ensinar (situação)
15 Professor autor: seu material didático bem avaliado se transforma em livro (circunstância)
16 Professor com mestrado e doutorado: cresceu muito em duas décadas (circunstância)
17 Professor com mestrado: exigência hoje para poder lecionar (circunstância)
18 Professor compartilhado: experiência nova (circunstância)
19 Professor europeu do ES: a maioria faz mestrado por influência da convenção de Bolonha (circunstância)
20 Professor do ES sem formação stricto sensu: até a década 1990 não era exigido, apenas a pós-graduação lato
sensu (circunstância)
21 Professor doutor: já vem pronto (circunstância)
22 Profissão paralela: convite para trabalhar em banco/corretora pelo conhecimento específico em Matemática
(circunstância)
23 Professores "molecada": comunicação digital é normal como extensão do trabalho da escola (circunstância)
24 Professor: a identidade está vinculada ao tipo de universidade que é ligado, a do Estado, a da igreja e a do
mercado (situação)
25 Professor despreocupado em desenvolver competências comunicacionais e relacionais (ação)
26 Professor com multi-habilidades: linguagem da informática e imagética (ação)
27 Profissão paralela à docência: negociação de títulos financeiros em banco (ação)
28 Professor inquieto: busca renovação de si mesmo o tempo todo (ação)
29 Professor virtual: comunicação por plataformas digitais (ação)
30 Professor da iniciativa privada: se for só docente, pode trabalhar em mais de uma instituição (ação)
31 Identidade: domínio da disciplina e saber transmitir (interação)

355

32 Professor proativo tem domínio da disciplina e da tecnologia digital (ação)
33 Identidade do profissional com stricto sensu em mudança (ação)
34 Professor amado: tem conhecimento teórico/prático/pedagógico (interação)
35 Professor bom se inspiraram em bons mestres (interação)
36 Professor com habilidade de comunicação interpessoal (interação)
37 Professor com mestrado doutorado: era discriminado na instituição privada (interação)
38 Professor do ES tem identidades distintas: acadêmico com stricto sensu ou de mercado com lato sensu
(interação)
39 Professor do futuro: provocador de curiosidade (interação)
40 Professor está mais exposto: na tecnologia digital o aluno pode ser mais atualizado (interação)
41 Prestígio profissional: conhecimento específico de Matemática (interação, como é visto)
42 Posição social: o prestígio profissional vinculado à instituição onde estudou (interação)
43 Identidade líder: liderança (interação)
44 Identidade emergente: o novo professor é o que domina novas técnicas para ajudar o aluno a aprender
(interação)
45 Professores paternalistas: empáticos com as dificuldades dos alunos (interação)
46 Professor show: fazem stand-up show (interação)
47 Professores ousados: provocadores (interação)
48 Professor idealista: sente prazer em instigar a pessoa a viver um processo de transformação (resultado)
49 Professor atônito: sente-se atropelado pela tecnologia (resultado)
50 Professor seguro de si: conhece a atividade e gosta do que faz/aprender (resultado)
51 Professor: tem que adjetivar para definir a identidade, apenas o substantivo não permite a compreensão da
identidade (consequência)

Sub-categoria: “Estou professor” (visão dos Gestores)
1 Identidade "não sou": professor do ES com mais de uma atividade não se considera professor (condição)
2 Identidade de classe: não se identifica pois não se considera trabalhador da educação (situação)
3 Identidade sem prestígio: não pega bem dizer que é professor (circunstância)
4 Professor solitário: a instituição não tem projeto de ensino e exige que o professor não crie problema
(circunstância)
5 Professores de mercado: sem nenhuma formação de docência (circunstância)
6 Professor sem domínio da disciplina que ensina (circunstância)
7 Professores jovens: na profissão há menos de 5 anos (circunstância)
8 Professor/Profissional: a maioria sem formação stricto sensu até a década de 1990 (circunstância)
9 Professor "industrializado": vinculado à universidade do mercado com processos padronizados (situação)
10 Professor: termo sem prestígio, a denominação professor se banalizou no Brasil, é utilizada para qualquer
pessoa que ensine (situação)
11 Professor reprodutor: não precisa ter educação formal superior, pode ser Ensino Médio (situação)
12 Professores piores: doutores, pesquisadores qualificados, mas sem didática para transmitir (situação)
13 Professor notório saber: têm conhecimento prático, mas sem formação para docência ou stricto sensu
(situação)
14 Professor instrutor: não produz conhecimento, organiza e transmite (situação)
15 Professor do ES sem formação pedagógica: não é capacitado para lecionar (situação)
16 Professor reprodutor: não sabe elaborar um projeto, apenas reproduz (situação)
17 Identidade: professor "tradutor" do conteúdo de livro (ação)
18 Identidade: professor contador de histórias (ação)
19 Identidade: professor retrógrado que só tem conhecimento prático do passado (ação)
20 Professor "biqueiro": docente e consultor (ação)
21 Professor acomodado: relutante a inovações (ação)
22 Profissão paralela: estudou para ser engenheiro (ação)
23 Profissão paralela: trabalhou como engenheiro após se formar (ação)
24 Professor do ES é ineficiente porque não passa por processo de capacitação (ação)
25 Professor notório saber é encontrado em Contabilidade (ação)
26 Professor notório saber: incentivo para ser professor em face do conhecimento prático de novas tecnologias
(ação)
27 Professor notório saber: presente na engenharia, área de saneamento (ação)
28 Professor/Profissional: a docência como complemento de renda (ação)
29 Professor/Profissional: reparte a atividade docente com outra atividade profissional (ação)
30 Professor notório saber: tem limitação e criam conflito porque o conhecimento é muito operacional (ação)
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31 Professor/Profissional: tendência de cursar stricto senso para exercer a docência (ação)
32 Professor sem domínio da comunicação digital (ação)
33 Professor “30 horas”: trabalha na escola e fora da escola pela internet (interação)
34 Professor "mau" comunicador: sabe o conteúdo mas tem dificuldade de ensinar (interação)
35 Professor de Contabilidade com mestrado: discriminado porque nunca trabalhou na prática, apenas estudou
(interação)
36 Professor sem habilidade de comunicação interpessoal (interação)
37 Identidade do professor do ES: falta identidade (resultado)

Categoria: Alunos (na visão dos Gestores do Ensino Superior)
Subcategoria: Comprometido (visão dos Gestores)
1 Aluno: na França denomina-se aluno quem está no Ensino Básico, ao chegar ao ES torna-se estudante
(situação)
2 Alunos mais humildes: escolhem enfermagem/contabilidade (ação)
3 Aluno cooperando com o professor: buscou a fórmula no computador (interação)
4 Aluno crítico: percebe a falta de conhecimento do professor (interação)
5 Aluno exigente: demanda qualidade no ensino quando precisa (interação)
6 Aluno exigente: na USP (poucas vagas) os alunos são muito bons e pressionam a qualidade dos professores
(interação)
7 Aluno grato e que valoriza o professor (interação)
8 Alunos com 19 anos: aceitam menos a aula tradicional expositiva (interação)
9 Alunos de escolas caras: tem trabalho para eles (resultado)

Subcategoria: Não comprometido (visão dos Gestores)
1 Alunos com deficiência: chegam ao ES com conhecimento insuficiente (situação)
2 Alunos desatualizados: precisam voltar a estudar para se atualizar (circunstância)
3 Aluno despreparado: busca pós-graduação porque precisa competir no mercado de trabalho (interação)
4 Aluno acomodado: só estuda se o mercado exigir (interação)
5 Aluno egresso sem conhecimento: quem contrata percebe a deficiência (interação)
6 Aluno com preguiça de pensar: quer receber a receita do bolo na aprendizagem acreditando que os problemas
podem ser resolvidos antecipadamente (interação)
7 Alunos "FIES": dúvidas sobre o progresso dos egressos (resultado)
8 Alunos "massificados": não tem mercado para eles (resultado)

Categoria: Instituições do Ensino Superior (visão dos Gestores)
Subcategoria: Escolas “de ponta”
1 Instituição: lei de % mínimo de mestres e doutores (condição)
2 Remuneração: a moeda é o valor da hora-aula, parâmetro para classificar as escolas(condição)
3 Instituições de qualidade: fazem parte do ranking elaborado pela China (circunstância)
4 Plano de carreira no ES: no privado é cópia do público (circunstância)
5 Remuneração da escola de massa e da escola de elite (circunstância)
6 Remuneração: no início ganhava mais como professor do que como engenheiro (circunstância)
7 Remuneração: planos de carreira vinculados a tempo de serviço e titulação (circunstância)
8 Instituição Ciências Exatas: mais receptivas aos novos métodos de ensino-aprendizagem (circunstância)
9 Instituições com maior número de mestres: exigência do agente regulador (circunstância)
10 Instituições excelentes e instituições sobreviventes (circunstância)
11 Instituição com alta avaliação pelo MEC (situação)
12 Instituições boas e ruins: as grandes escolas bem avaliadas por rankings e as de periferia (situação)
13 Instituição de ciências aplicadas: voltada para formar profissionais do mercado (situação)
14 Instituição de prestígio: escolas de ponta como a Poli, Economia da USP/ FGV são melhores que as
faculdades norte-americanas (situação)
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15 Instituição de qualidade: a USP faz parte do ranking elaborado pela China(circunstância)
17 Instituição de qualidade: centrada na qualidade da pesquisa (circunstância)
18 Instituição de qualidade: faz parte de rankings internacionais nas primeiras 200 posições (circunstância)
19 Instituição de qualidade: com investimento em tecnologia e docentes com mestrado (situação)
20 Instituição de qualidade: conduz pesquisa (situação)
21 Instituição de qualidade: aluno participa da pesquisa e aprende mais (situação)
22 Instituição do ES com qualidade: reconhecida pelo público visitante (interação)
23 Instituição pública bem avaliada em ranking: na década 1970 era rígida e reprovava muito (situação)
24 Instituição pública: é possível obter título de mestre/doutor enquanto trabalha (situação)
25 Instituição pública: paradigma de modelo do ES (situação)

Subcategoria: Escolas “de massa” (visão dos Gestores)
1 Instituição-Governo: o tele-trabalho é uma semiescravidão (condição)
2 Remuneração: o professor arca com todas as despesas para se conectar à internet (circunstância)
3 Remuneração: o professor que tem profissão paralela depende do ganho com a docência em tempos de crise
nas consultorias (circunstância)
4 Remuneração: "hora tecnológica" é o tempo de trabalho no computador a serviço da empresa (circunstância)
5 Instituição Ciências Sociais: área mais refratária aos novos métodos de ensino-aprendizagem (circunstância)
6 Instituição privada: não financia o processo para obtenção de título e pesquisa/publicação (circunstância)
7 Instituição sem qualidade: algumas faculdades da USP são ótimas, outras não (circunstância)
8 Mercado de trabalho do ES privado: há impasse quando o professor não se capacita em técnicas de ensino e a
instituição não oferece treinamento (circunstância)
9 Remuneração: na escola massificante a redução da hora-aula foi de R$ XX para R$ X após fusões/aquisições
(situação)
10 Instituição de ensino de massa: empacota o conhecimento como uma indústria (situação)
11 Instituição de ensino: curso madureza para adultos mais velhos nos anos 1980 (situação)
12 Instituição de pós-graduação crescendo após ano 2000 para complementar o conhecimento (situação)
13 Instituição do ES fraco: excesso de carga horária no período noturno (situação)
14 Instituição do ES sem qualidade: falta compromisso do aluno e dos gestores (situação)
15 Instituição massificante: mensalidades e remuneração mais baixas (situação)
16 Instituição massificante: segunda/terceira linha com salário-hora baixo (situação)
17 Instituição-Governo: avaliadores não têm formação acadêmica rigorosa (situação)
18 Instituição sem qualidade: o aumento do número de instituições e vagas gerou perda de qualidade (situação)
19 Instituição pós-graduação lato sensu: uma invenção brasileira para formar professores do ES para dar aula
(situação)
20 Instituições de ensino reprodutoras: não têm coordenador de curso e sim de disciplinas padronizadas em todos
país (situação)
21 Instituições de pós-graduação: após 2000 cresceram para compensar a perda de qualidade dos cursos de
graduação (situação)
22 Instituições do ES sem qualidade: melhor infra-estrutura porém conteúdo fraco (situação)
23 Instituições boas e ruins: as melhores estão no Sul/Sudeste e as "frágeis" em outras regiões (situação)
24 Instituição do ES EaD sem qualidade: transfere para internet um conteúdo ruim (ação)
25 Instituição do ES perdendo qualidade: mudança no projeto pedagógico/tratamento dos professores(ação)
26 Instituição sem projeto pedagógico: hoje há alta evasão e alto índice de reprovação (consequência)
27 Instituição-Governo: privatização gerou conglomerados com foco no lucro e sem compromisso com a
educação (resultado)

***
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APÊNDICE G
Entrevista com o Prof. PhD. Joseph D. Straubhaar
Instituição: University of Texas at Austin (EUA)
Data da entrevista: 04/06/2017
Grounded theory: interpretação e codificação
Prof. Joseph: teve um estudo bem de ground theory em Califórnia de jovens e descobriu uma sequência de três
fases para o jovem mexer com nova tecnologia. E o termo quase inicial é hanging out. Simplesmente...
participando levemente, né? O segundo foi messing around, começando a mexer, né? O terceiro foi geeking out.
isto é muito envolvido. Ele ainda escreveu que para o jovem negro as palavras usadas foram bem diferentes. O
primeiro hanging out se usa, mas usava outros termos também. Agora o segundo foi retirando, escapando dos
problemas da vida real para uma vida mais virtual. Porque no dia a dia dele foi bem problemático: alcoolismo,
droga, muita coisa de uma classe com grandes problemas, né? Então muitos jovens queriam mesmo escapar
disso. Em vez de messing around, usavam para a mesma palavra getting away. Escapismo...Escapando mesmo,
né? E o terceiro, ao invés de geeking, porque para o jovem negro este geeking é coisa de branco e rico, é coisa de
outro, né? Então nunca ia usar a palavra geeking para eles mesmos. // Para esses jovens o computador, a internet
é algo assim. O livro não foi isso para eles, mas o computador, a internet é. Isso indica muita coisa sobre a
identidade deles. // Inclusive, eu fiz um trabalho semelhante 15 anos atrás e descobri que os jovens negros e
latinos odiavam a imagem do geek. Foi um desses brancos, ricos, ecológicos, que não gostavam nada deles. // é
importante o processo de descobrir como a pessoa que você está entrevistando... como ele pensa, né? // Porque
Tivemos um instrumento de uma amostra utilizando muito a palavra comunidade. Primeira vez que testei isso
com um indivíduo ele disse, um latino na fronteira com o México: ‘quando você fala de comunidade, você quer
dizer minha família ampla, bairro ou cidade? O que você quer dizer mesmo?’ // quando ele responde alguma
pergunta com comunidade eu não sei o que ele está pensando. Se nós tivéssemos a oportunidade de fazer uma
coisa um pouco mais enraizada, descobrindo que para ele tem três possíveis complicações: ou a família ampla, e
para o latino, lá, talvez a comunidade básica dele seja a família ampla. // Também o bairro, eu penso muito em
bairro. E a cidade também pode ser comunidade, mas eu pensei se tivesse um tempo prá entrevistar ele, minha
ideia do jeito de falar foi que a comunidade básica dele é a família. Depois o bairro e depois a cidade. Seria
interessante em termos sociológicos entender como ele pensa isso // Tem que explorar, aprender a linguagem
que o pessoal está realmente usando.

Indicação de bibliografia de metodologia
Prof. Joseph: Inclusive tem um manual metodológico que se chama The Ethnographic Interview por um homem
James Spradley. Eu tenho o livro em pdf, talvez para a nossa aula lá eu vou abrir uma caixa no dropbox e vou
colocar esse lá.
Prof. Joseph: O fundamento dela é que você tem que... O ideal seria um processo etnográfico mesmo.
Começando com escutar, interagir levemente, conhecendo as pessoas, o padrão de linguagem delas e levemente
fazendo entrevistas mais e mais focalizadas. Ele tem toda uma série de sugestões nos tipos de perguntas para ele
citar essa teoria fundada. Porque a ideia dele é que ele quer captar as palavras que eles usam para expressar a
conceituação deles. // E talvez seja semelhante a sua conceituação, mas talvez não. Uma mostra do que ele fez
com um [tipo] de pessoas que moram nas ruas e que são bêbados. Eles têm toda uma série de palavras bem
específicas para expressar como ganhar um álcool para compartilhar, como habitar a cadeia, como achar um
lugar seguro para dormir, então coisas bem básicas desse tipo para [viver] na rua. Tem toda uma série de
palavras bem próprias, não é palavra oficial, não é palavra da classe média, são as palavras deles mesmo. É
interessante como isso te dá uma ideia das prioridades deles, as palavras que eles usam são bons indicadores das
prioridades que é importante para eles... E também as indicações de identidade, quais são as prioridades da
minha vida? O que é importante para mim?

Sobre mídia literacy
Prof. Joseph: É, exatamente. Uma coisa nova. Coisa que nem tem equivalente nos Estados Unidos essa
combinação de comunicação e educação são vistos como... a área de comunicação é na media literacy e digital
literacy, literacia digital... Então essa é a área de overlaping, de interesses múltiplos. Mas... bastante. E tem essa
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parte aqui você acha que é fundamental do que eles querem falar tem o material e imaterial, porque tem toda
uma série de teorias novas nesta área, então você pode pegar isto estas teorias mais recentes né? De material e
imaterial.

Amostra e interdisciplinaridade
Prof. Joseph: É curioso porque meu departamento lá em Texas reúne esses dois. Tem pessoas de cine que são de
artes e comunicólogos que são de ciências sociais. Tem bastante briga porque tem orientações diferentes. Para o
artista é uma coisa, para o cientista outra coisa. // Ninguém gosta quando do hard cientific diz soft science, a
gente fica irritado. Soft no sentido não rigoroso a gente não gosta.
Prof. Joseph: Tem toda uma aula de ciências sociais nos Estados Unidos, mais que aqui. Porque nos Estados
Unidos, tem a Economia, Ciência Política, todos tem uma tendência a serem mais “quanti” e tentar replicar esse
paradigma. No Brasil é menos, tem uma coisa no Brasil que me interessa que é a atenção dos comunicólogos
para utilizar o método quantitativo.
Prof. Joseph: E quando você observa uma mudança geralmente tem fatores identificáveis, em comum. Por
exemplo a inclusão do mundo digital que está mudando base de todos esses, as novas técnicas e equipamentos
digitais especialmente está mudando esse, e está mudando arte também. Né?
Prof. Joseph: Quando um professor de cine, por exemplo, no meu departamento, usa nova câmera com novas
possibilidades ele tem que entender muito bem o mecanismo da câmera, as possibilidades. Tem uma palavra
nova que estão utilizando, ahan,..Mais ou menos desta nova capacidade desta nova máquina que você não teria
antes. Então isso tem que ser sistemática. Você tem que saber em termos bem exatos qual é capacidade desse
novo equipamento de produção.
Prof. Joseph: Exatamente, é técnico mesmo, O processo de fazer um filme é bem lógico, tem que controlar o
orçamento, tem que controlar o tempo, tem que ter a visão... gerenciar o processo.

Sobre Ensino a distância
Prof. Joseph: O que eu tenho feito aqui, porque eu ministro um grande curso on-line para 300, 400 pessoas. Eu
mudei o curso on-line porque eu percebi que para um curso introdutório, um auditório com 300 pessoas, até 400,
não tem nada de vantagem de estar naquele auditório. Então se você tem... se você corta todas as suas palestras
em unidades de 15, 20 minutos, então o “attention stand” deles, é de 15 ou 20 minutos, não é 50. Então se você
faz em unidades de 15 e 20 você está mais ou menos no nível deles, e tem que utilizar muito mais imagens,
porque muitos deles se consideram como se diz... como diria? Visual learners, apreendedores visuais.
Prof. Joseph: Então, ao invés de um Power Point com três pontos e uma imagem, cada ponto tem sua própria
imagem. Eu descobri também que estão assistindo no celular, então tive que mudar um pouco o desenho visual
do negócio. Para ser algo que é visível no celular.
Prof. Joseph: Então, é uma coisa interessante, porque eu redesenhei completamente o curso, agora é muito mais
receptivo. On-line, interação on-line, os testes semanais e finais on-line, o processo de escrever e compartilhar
com os grupos de discussão foi on-line...e eles adoram! Especialmente físicos e engenheiros. (risos) porque
muita gente fora de comunicação toma como, ... para um curso que satisfaz um requirement, exige...
Prof. Joseph: Para entender o processo visual. Visual culture.
Prof. Joseph: Então essa é uma coisa que satisfaz este público esta exigência... e eles adoram porque já domina o
reino on-line e tal. Para eles é perfeito, eles gostam muito do curso e é interessante que em vez de ter ao vivo,
que supostamente é superior, melhora o formato on-line, inclusive. Para um grande curso introdutor. Para outros
cursos on-line não é necessariamente melhor, às vezes é pior. Melhor estar numa sala com 30 pessoas, por
exemplo, mas com 400 não faz sentido ter aqueles auditórios. Será melhor on-line. É uma coisa, para mim, uma
coisa bem fundamentada, eu comecei notando as insatisfações que eles teriam com o auditório. Quais são os
problemas com essa situação de auditório?
Prof. Joseph: É possível, é mais pessoal. O meu voz, o meu Power Point, a minha imagem com eles.. Não é uma
coisa... bem, sabe que é massiva no sentido de on-line, nossa experiência é mais pessoal.
Prof. Joseph: 400 pessoas, mesmo com aula de pós com 15 pessoas, fazer uma variação assim. Mesmo com 15,
eu tendo que nivelar um pouco para permitir os menos talentosos acompanhar, né? Enquanto os mais talentosos
são frustrados, né? Então é quase inevitável, né?
Prof. Joseph: É uma tendência, eventualmente, para fazer isso à distância e ter um só professor palestrando e
vários coordenadores locais para fazer as marcas.

Sobre a constituição da Identidade
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Prof. Joseph: Pode, sim, mas uma conceituação que eu estou usando hoje sobre identidade é que todo... os seres
humanos são complexos, né, e têm aspectos múltiplos da identidade e vem muito de Stuart Hall, eu lembro a
pergunta dele: "Por que não posso ser negro e britânico e caribenho e professor ao mesmo tempo?" Porque
antigamente teve grandes negativas de que sua identidade tem mais a ver com classe ou com nacionalidade,
então ele notou que são aspectos da identidade, mas não é. Identidade não é singular e não é fixa, muda, por
exemplo. Minha identidade antes de eu aprender o português e viver no Brasil era outra coisa, agora, a minha
personalidade, mesmo lá nos Estados Unidos, é afetada por minha experiência aqui, né?
Prof. Joseph: Tem que ver de classe, porque eu, vivendo muito nessa questão de teoria de Bourdieu de teoria de
classe, de capital econômico, cultural, linguístico, tecnológico, importância do capital simbólico que é
importante para você, então eu uso muito a teoria de Bourdieu para um “framing” básico, né?
Prof. Joseph: talvez uma coisa interessante seria, em vez de você propor do início um esquema fixo, seria deixar
ele se definir em termo de teoria mais fundamentada. Para ele, quais são os aspectos da identidade, eu uso a
palavra nível, porque você tem um nível de classe, outro de gênero, outro de etnia, outro de geografia, sua
localidade, sua identidade nacional, etc, ou talvez a sua identidade regional. Quando eu pergunto aos meus
alunos do Texas, por exemplo, quando viajam para o exterior e alguém pergunta: "De onde você é?" Eles não
dizem "americano", eles dizem "Texas", então a identidade "Texas" é mais fundamental do que a identidade
americana, então é também, o Texas tem implicação que é americano também, as duas coisas. Em outras partes
nem tanto, né? Então em Texas, em Califórnia e em alguns poucos outros estados, tem identidade de estado tão
forte que forma um nível singular e forte das pessoas lá. Nem todo mundo clama isso, tem pessoas que moram
no Texas que não diriam isso, porque eles não são tão fãs do Texas ou eles não estão tão impregnados em
identidade texana. Então varia bastante, então acho que uma coisa...
Prof. Joseph: Porque é uma coisa que eu faço, eu pergunto: "De onde você é?" Ele vai dizer a cidade, estado,
nação, como eles se colocam? E se você pergunta: "Quem é você?" "Qual é a sua identidade principal?" Então,
você tem que fazer isso logo no fim da entrevista, se você fizer isso no início, eles vão parar, mas se você
perguntar: "Se você pudesse colocar da sua identidade, qual é o aspecto principal? Qual é o... quais são os
aspectos principais da sua identidade?" E não forçar um singular, né? Então, pode dizer professor, branco, idoso,
masculino, etc., né? Mas seria interessante, que talvez diria bem "grande fã de um certo grupo musical", "grande
fã do Corinthians", "grande fã disso..." Fui para o barbeiro ontem e tava vendo na TV um programa de pesca e
obviamente tinha revistas de pesca na loja dele e tal, pensei que: "Puxa, é interessante como é fundamental isso
para a identidade dele", né? E que hoje em dia a televisão permite isso, porque tem um canal que é
principalmente de pesca. Bem, é de esportes em geral, mas em vez de canais de esporte, então, dentro do próprio
meio do esporte estão diferenciando assim, ó.
Prof. Joseph: É porque tem o lado identidade mais ou menos física, etnia, gênero, etc.
Prof. Joseph: Bastante, isso não pode ser nem tão fixo, a gente já tem meia dúzia de amigos e alunos transexuais,
né? Então até o biológico não é tão fixo hoje em dia. Inclusive a minha mulher, por alguma razão tem um certo
gênio de colecionar essas pessoas, eles acham, elas têm simpatia para esse nível de complexidade. Grande parte
dos orientandos dela são transexuais porque ela não julga, né? E permite a eles se expressar de forma bem
complexa, confusa, etc., né? Então é interessante como eles se apresentam, né, e como ele se configura
identidade pronta, de certo modo. Então é interessante, se você... sim.

Consumo de informação por e-book
Prof. Joseph: É exatamente porque eu tenho muito mais livro impresso, mas hoje em dia, das coisas novas, acho
que tenho mais e-book, né, que livro, porque mais conveniente, né? com iPad comigo, eu tenho 200 livros dentro
dela, já, então eu posso ter um certo número de opções e se possível ler algo que não tenho comigo, eu faço, eu
compro e tenho a ler, né? Então é um pouco interessante, porque eu gosto da materialidade do livro, mas também
já chegou ao ponto em que a materialidade não é tão importante, o importante é a informação dentro. Me lembro
de uma amiga bibliotecária no primeiro ano, ainda em Brasília, a gente tem livros, mas não tantos livros quanto
agora. E a bibliotecária: "Ah, vocês tão decorando que livro? Que bom". Porque o quarto estava decorado, já
estava cheio de estante e livro, né, então decorando mesmo com o livro.
Prof. Joseph: Porque é um aspecto físico, né? Então, tem até estudos nos Estados Unidos que correlaciona a
capacidade educacional do filho com o número de livros na casa, porque ele observa que livro é importante, né?
E se também se você ler para o filho ou ler com ele, então todas essas coisas é um sinal para ele da importância
que você dá para certa coisa, né?
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Prof. Joseph: É simbólico, né? Em termos de poder, é capital simbólico, você confere importância a que coisa?
Entendeu? É interessante e obviamente nós temos bastante capital simbólico para educação e livro porque temos
um mestrado de Ciências da Informação e dois PhDs dos três filhos e até os parceiros deles têm dois PhDs e um
mestrado em Desenho. Isso dá uma família...
Prof. Joseph: É uma família
Prof. Joseph: [UNESP] Têm um estúdio bacana e o melhor aluno deles no mestrado foi um filho de uma família,
que teve uma produtora de anúncios, propaganda, também anúncios políticos, então ele cresceu num meio
sofisticado de produção e para ele, a escola foi aprender os conceitos. Então é interessante essa coisa, então já
cresceu num meio analógico, indo para o digital, conheceu bastante bem a técnica, para ele a importância foi
equilibrar isso com conceituação, né? Então, foi, completou o mestrado e ingressou no novo doutorado dele.
Prof. Joseph: Uma coisa que eu observo é que para muita gente que começa (ininteligível [00:26:34.07])
mudando radicalmente, quase, do material e do imaterial, por exemplo, eu tenho 800 discos, eu tenho quase 800
CDs, temos quase 300 ou quase 400 DCRs, ou VHS, né? Eu tenho provavelmente 200 DVDs, mas agora a maior
parte do meu consumo é Netflix.

Capital tecnológico
Prof. Joseph: É uma palavra um pouco antiga [internauta]. Não diria hoje em dia, porque essa foi uma palavra de
ponta, de 15 anos atrás. Então acho que hoje em dia todo mundo é que usa tanto que não há diferenciação.
Porque 15 anos atrás faz mais sentido diferenciar quem é internauta e quem não é. Hoje em dia a diferença que
eu faria é quem só usa a internet para entretenimento, simples, e quem utiliza a internet numa maneira mais
sofisticada para ver fontes de informação, etc. Porque o entretenimento digital é quase universal. Então se é
universal, tudo bem, então o que diferencia o uso de internet, hoje em dia, se todo mundo vai lá...
Prof. Joseph: O que diferencia para mim é a capabilidade técnica e conhecimento em geral para saber a
relevância de outros aspectos, então para mim, o mais relevante...
Prof. Joseph: Exatamente, o capital tecnológico seria essas capacidades básicas, né? Mas além disso você tem
que ter uma certa disposição à educação ou ter ideia de Bourdieu, disposição, e essa disposição vem do meio
ambiente que você preza. Os hábitos...
Prof. Joseph: E também os hábitos dos seus pais, do seu bairro, dos seus amigos, tem um certo,.. série de
disposições que você encontra que é importante. Mais esporte ou mais estudo, né? Porque muitos jovens,
masculino especialmente, ou eu vou enfatizar esporte ou vou enfatizar o mais intelectual? Por exemplo, eu,
inicialmente tava inclinando a ser mais atleta, mas com 16 anos eu virei de ser atleta a ser intelectual, ou pelo
menos querendo ser intelectual. E foi uma grande ruptura na vida, os meus amigos diziam: "O que você tá
fazendo?" Porque, por você não se “associa” mais com nós?, o que você está fazendo com esses geeks, né?
Prof. Joseph: Eu gostaria de dizer: "Vocês são uns chatos, eles são mais interessantes". Eu ficava pensando isso,
"Vocês são uns chatos." Limitados a um certo discurso, né? E eu quero algo um pouco mais estimulante e foi
interessante este... porque ninguém forçou, foi uma decisão pessoal, né? Mas eu fui informado pela mídia, pelas
revistas, livros, professores, então é interessante como você faz essas escolhas. Geralmente não é tão consciente,
essa foi não usual por ser consciente mesmo, "Eu vou mudar de lá para cá" e, geralmente, é uma questão de você
absorver os hábitos e as disposições do seu ambiente, né? O pai é grande homem do esporte e você também vai
ser. Ou sua mãe é professora e você segue. Inclusive, os nossos filhos que fizeram PhD, o meu filho maior, um
pouco mais velho, me seguiu, ele fala bem Português, ele viveu, trabalhou em Moçambique, Brasil, trabalha
agora com os latinos norte-americanos, educação e comunicação. É professor de Educação Comparada. E o filho
menor, fez línguas alemãs e área medieval exatamente como a mãe, mas descobriu que não tem emprego aí e
redescobriu a habilidade matemática dele e agora é programador de computador e ganha muito mais do que a
mãe. (risadas) Infelizmente para a mãe, né? Mas é interessante como se ganha, como se adapta e na teoria de
Bourdieau primeiro dos pais e depois os pares do bairro, etc., depois a escola, depois amigos da escola, turma,
etc., e eventualmente do trabalho, então você sempre está absorvendo essas influências, essas exposições dos
hábitos do seu ambiente, né? Por exemplo, eu entrevistei um jovem latino em 99 que tava fazendo parte de um
grupo focal, um focus group, e falou: "Acho que computador é trabalho de mulher", e todo mundo, os alunos de
pós comigo, porque o sentimento do tempo foi exatamente o inverso, é uma coisa dominada por homens, né?
Autora: É, os homens começaram primeiro, né?
Prof. Joseph: Então, por que ele diria isso? Porque não tinham classe baixa, homem, então o que o homem latino,
de classe baixa, do bairro todo homogêneo com esse tipo de pessoa, ele não conhece? Então, Qual que é o
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homem que toca no teclado? Mas várias mulheres já são secretárias, então, no mundo dele, quem toca em teclado
é secretária.
Autora: São mulheres, né?
Prof. Joseph: E também, a primeira vez que ele encontrou pessoalmente, o computador... ou foi no quarto ano,
com uma... com aula nomeado Teclagem, ou Keyboarding... que ele interpretou como Typing, que é coisa de
mulher. Secretária. Então foi reforçada até na escola, então ele saiu já com...., quando eu entrevistei ele pela
primeira vez, tinha uns 14 anos, e foi claro que isso é trabalho de mulher.(risos) Então é questão de hábitos, de
bairro, de exposições absorvidas, de observações de quem faz o quê, então é interessante como surge...

Consumo
[sobre o viés da comunicação pra não ficar entrando em teorias de Pedagogia]
Prof. Joseph: Mas eu acho que pode dizer como é...que aspectos da identidade é absorvido pelos mestres, né,
qual é a experiência, qual é a educação dele, qual é a família dele, qual é da mídia, né? Este estaria a parte, como
o papel da mídia é formar a identidade dele? Porque todo mundo passa pelo menos duas horas ou mais com
várias mídias, né? E daí, especialmente na juventude dele, por que a mídia é ainda mais importante. Por
exemplo, posso nomear três revistas que influenciam muito na juventude. News Week, coisa de intelectual,
Comic-Con, Mad Magazine e um coisa de contracultura, o Golden Stones.
Prof. Joseph: Mad Magazine, porque me deu uma visão do mundo costa Leste, do mundo da cultura um pouco
mais intelectual dos Estados Unidos e quanto o News Week informou...
Autora: Então, o que você tá dizendo é o consumo imaterial? Porque é desse tipo de conteúdo que veio nesse
suporte, na sua época, físico, né? Porque eram revistas impressas, né?
Prof. Joseph: Porque foi importante pra mim, virou... posso identificar por idade, 15, 16, em que esses consumos
imateriais de revista, de livro, começou a pesar mais que o material ambiente, a fazenda, os amigos, os pais, etc.
Então que peso tem o consumo imaterial na juventude? Na formação profissional, na atuação profissional? O que
eles absorvem do mundo mais imaterial observando, etc., que vem mais de várias formas de mídia.
Prof. Joseph: E também ele é um receptor, sendo o professor também um consumidor bem ativo. Então ele
seleciona qual o propósito dessas mídias, ou profissional ou de lazer, ou de informação mais ampla, né? De
notícia, por exemplo, então qual é o consumo imaterial de mídia geral e de mídia profissional? Pode fazer essa
diferenciação.
Prof. Joseph: É porque você quando você fala de internautas, por exemplo, quase... bem, aí tem gente que se
consome... porque está já em frente dela, eu tenho um novo mundo segmentado de certo modo de consumo
digital, tem muito jovem pobre que está nessa de consumir mesmo o que está indicado pela mídia ou pelos
amigos, não é? É game, é música, jogo, vídeo, filme, tem uma grande área enorme de consumo de mídia digitais.
Mas, para muitos jovens é restrito a isso. Para muitos adultos também estão descobrindo essa área de consumo
digital sem muita produção digital ou sem muito consumo variado, além do entretenimento, não é?
Prof. Joseph: É, talvez mude um pouco a capabilidade técnica, ele sabe utilizar o computador para o jogo. Mas
não muda muito o capital cultural
Prof. Joseph: Não acrescenta muito do capital cultural, então é fundamental essa ideia de capital cultural, que ele
estão realmente atendendo e tem outra controvérsia, por exemplo, assim, se um jovem aprende muito com
videogame ou não, aprende alguma coisa tecnológica certamente, mas se ele aprende algo mais educacional

Redes sociais
Prof. Joseph: É porque a questão, para a gente intelectual, professor, em classe educada no geral, classe para
quase todo mundo, as redes sociais são tão central... não é só querer saber se usa mas para “o quê” então aí eu
ampliaria essa pergunta. Está boa a parte de como você usa a internet para preparar a aula... interessante com
essa pergunta 18, como se usa para a instrução, não é? É bom. E... ah, tá, se usa... nesta pergunta 20... se usa
mais para... o primeiro ou se usa mais para produzir... isto é bom.
Prof. Joseph: Exatamente, isso é bom. 21... ok. A coisa que eu acrescentaria seria o uso de... redes sociais para o
quê? Para manter a amizade, para se comunicar com a família, para conhecer novas pessoas, para saber as
notícias...para pegar coisas para o trabalho isso eu acho bastante bom, não é? Talvez você já tenha essa
informação das entrevistas abertas, não é?

Uso e aplicação da Teoria Fundamentada
Prof. Joseph: Imagino, não é? Parece bom. Ok, o trabalho parece interessante. A pergunta que eu teria aqui é que
você vai ter uma teoria fundamentada? Mas em termos de as duas perguntas seriam as tendências desta teoria
fundamentada, esse é que está representado aqui, não é? E você vai colocar isso em que... teorias... quais teorias
mais tradicionais já estabelecidas?
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Prof. Joseph: Porque eu sempre quis saber mais claramente o que é a Educomunicação. Finalmente, no ano
passado, eu tive uma conversa com ele e fiquei com uma melhor impressão, mas a ideia deles é como ajudar o
professor com teorias e pesquisas do processo de comunicacional.
Prof. Joseph: Acho que aqui será um nicho para você, não é? Saber o que eles pretendem, ser uma parte
complementar a tecnologia como você usa o conhecimento.
Prof. Joseph: É, exatamente. E entender os processos de comunicação dentro da educação, então é interessante
eu acho.... no Brasil para combinar as duas coisas.
Orador B: É, mas ali está bem... embrionário, está nos primeiros 10 anos.

***
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ANEXO
ESTUDO EXPLORATÓRIO: PROFESSORES DE FACULDADES PRIVADAS – JOB
57/10
Instituto de pesquisa Clarice Herzog Associados
Cliente: FEPESP /SINPRO
São Paulo, novembro de 2010
Em novembro de 2010, por solicitação do Sindicato dos Professores de São Paulo (SINPRO-SP), foi
realizado um estudo exploratório com professores de faculdades privadas, que tinha dois objetivos básicos. O
primeiro buscava mergulhar na vida do professor universitário de escolas particulares, verificando sua formação,
situação de trabalho, interesses, aspirações e preocupações no nível pessoal e profissional. O segundo objetivo
levantou as percepções dos docentes relacionadas às atividades do sindicato dos professores (SINPRO).
Amostra
O método adotado foi o de “discussões em grupo” com professores universitários, sindicalizados e não
sindicalizados. Os professores da amostra, que incluiu bacharéis, mestres e doutores, eram da área do Direito,
Administração, Economia, Engenharia, Medicina, Farmácia, História, Filosofia, Ciências Sociais, Pedagogia e
Psicologia.
Muitos declararam que iniciaram a carreira de professor acidentalmente:
“nunca tinha pensado em dar aulas, recebi um convite e fui; caí na profissão meio que por acidente”.
Uma parcela, além de lecionar, exerce outras atividades, como coordenador de curso, líder de disciplina
para todo o Brasil, pesquisador, orientador, ensino a distância:
“sou professor universitário na Nove de Julho, coordenador de ciências biológicas na Uninove, leciono
alguns cursos de pós-graduação na Gama Filho, sou professor de um curso de mestrado de um centro
universitário do Maranhão e acabo de editar um livro sobre Etologia e Comportamento Animal”.
Com o intuito de investimento profissional muitos, especialmente os mais jovens (mas não somente)
ainda estão estudando, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado:
“A coisa boa de ser professor é a oportunidade de estar sempre estudando”
A maioria tem vínculo com mais de uma instituição educacional, apenas uma minoria, em geral os mais
velhos, trabalha exclusivamente para uma única faculdade. Ou, então, concilia a docência com outras atividades
profissionais, como empregado ou autônomo. Ou seja: “como dizem meus alunos, além de dar aula, trabalho”.
Uma minoria compartilha experiências diversas, na medida em que leciona também em instituições de
“primeiro nível” – PUC, FAAP, Mackenzie, Belas Artes, USP, GV. Além disso, alguns lecionam
concomitantemente em diferentes níveis – graduação, mestrado e cursos tecnológicos. Esta profusão de
atividades fragiliza a criação de uma consciência de classe, do sentimento de pertença.
De fato, muitos dos professores ouvidos, não se autodenominam professores, mas artista plástico,
advogado, médico, consultor em decorrência da imagem social negativa e perda de prestígio do professor:
“eu até gostaria de falar professor, mas a carteirinha de advogado fala mais que professor,
socialmente. O professor não é valorizado – ganha-se pouco, pode ser demitido sem qualquer
justificativa, a sociedade não valoriza”.
“Coloco como minha profissão, a minha formação, que é Físico”
“O título paralelo reforça o título de professor”
Apesar da heterogeneidade da classe, as preocupações e aspirações do professor como cidadão são o
espelho dos anseios da classe média brasileira: sucesso, crescimento profissional, estabilidade financeira,
aquisição de bens, conforto para a família, educação de qualidade para os filhos, manutenção do emprego,
garantia de uma aposentadoria tranquila, qualidade de vida, ter mais tempo para usufruir a família e os amigos.
As fontes de preocupação dos professores encontram-se no desrespeito aos direitos humanos – violência,
segurança, saúde, educação – surgem como temas de grande preocupação e pontualmente, meio ambiente.
Opinião sobre a educação universitária privada
O olhar dos professores sobre a educação privada das universidades de “nível C” foi muito consistente e
negativo. Foi consensual a percepção da erosão de valores nos três pilares: instituição, corpo docente, corpo
discente. Às custas do empobrecimento do corpo docente e discente há percepção de enriquecimento da
instituição. Na opinião dos entrevistados os sinalizadores dessa erosão são:

365
•Instituição: mercantilização do ensino, clientelismo, administração do ensino apenas como negócio, foco
na lucratividade, quantidade em detrimento de qualidade.
•Corpo docente: conivência, acomodamento, omissão, medo e na prática, os docentes se tornam meros
transmissores de informação.
•Corpo discente: despreparo, egressos de educação de base falha, busca do imediatismo, superficialidade (a
prática em detrimento da teoria).
A dinâmica percebida entre os três pilares: a instituição é gestora do negócio e vendedora de diploma. O
corpo docente é a ferramenta de viabilização e o corpo discente é cliente e comprador de diploma.
Como resultado apontaram o sucateamento da educação e o nivelamento por baixo:
“não existe mais a busca pela excelência, é a busca do mínimo”.
“a gente finge que ensina, o aluno finge que aprende e todo mundo finge que está tudo bem”
O professor questiona esse cenário entre pares, mas não frente à instituição empregatícia. Segundo eles,
qualquer questionamento significa a não renovação do contrato no final do semestre.
Dia a dia do professor
Classes imensas, rotatividade na busca de mão de obra mais barata, demissões sem justa causa, ausência
de plano de carreira, não incentivo de pesquisa científica, não aceitação de reprovação de alunos, cobrança de
especialização, mas exigência de um generalista (cada semestre o professor é desafiado a dar outra disciplina)
Imposição de práticas ilegais: redução de carga horária, não respeito aos títulos no pagamento das horas,
recebimento dissonante do valor registrado, alocação de professores fora de sua especialidade, pagamento
reduzido nas horas janela: “é uma violência contra o professor”.
Aceitação das regras impostas, a lei do silêncio: omissão de títulos, assinatura de cortes de horas aulas,
como se fosse uma opção pessoal. Esvaziamento do papel pedagógico do professor – hoje ele faz parte do corpo
administrativo e inclusive se envolve em tarefas burocráticas:
“Os professores fazem coisas que a secretaria fazia antigamente: lançar faltas, notas’ ‘Dentro da
instituição o professor é preocupado com as questões burocráticas também”
“o mais frustrante é que o professor entra nesse jogo e tudo vira uma enganação”
A lei do silêncio, no entanto, é temporária – a intenção é mover uma ação trabalhista no futuro; “será a
minha previdência privada”
No embate corpo docente x discente, o professor vive um conflito entre o que ele acredita ser o papel do
educador e o que ele realmente é. Na teoria: formador de cidadão pensante, agente de transformação, provocador
de reflexão e pensamento, transmissor de descobertas e inovações. Na prática, mero transmissor de informação:
“hoje, você é um instrumento de veiculação de informação e não um educador”
“não mergulhamos, apenas passamos; com 20 alunos, consigo discutir com eles o processo; se estou
com 120, dou um texto para ser lido, se leu tudo bem, se não leu bem também”.
Perfil dos alunos
O professor também assume o papel de orientador de valores por demanda dos alunos: suprindo a
ausência de base / diálogo na família:
“o aluno busca em nós referenciais que não encontra na família”
Essa mudança do papel do professor é resultado também de um novo perfil de aluno, a classe
emergente. Trata-se, segundo eles, de uma geração de alunos que: tem muita dificuldade de apreensão de
conteúdo e interpretação de texto:
“eu chorava quando via a realidade, que a maioria dos meus alunos egressos do ensino público não
sabem ler, nem escrever, não sabem fazer contas”;
“eu me sinto extremamente frustrada e muitas vezes pequena diante deste mecanismo que foi criado de
falta de educação de base, de conteúdo”.
Este despreparo exige, da parte do professor, a adoção de textos rápidos, fáceis, distantes da linguagem
acadêmica:
“dependendo dos autores, não posso usar o texto deles porque é muito complexo; então, tenho que ir
atrás de autores que tenham uma linguagem que se encaixa com o nível dos alunos”
“hoje eles têm uma comunicação muito própria por causa da tecnologia e têm uma dificuldade de se
expressar em palavras”
E, ainda, são alunos que caracterizam-se pela multitarefa e multimídia, buscando acima de tudo,
velocidade, superficialidade, informação sem reflexão e aplicação prática do conhecimento: “querem a receita
pronta”.
Não sabem o que significa a vida acadêmica, o papel do professor e deles próprios dentro da sala de
aula: é a primeira geração da família que conseguiu completar o ensino médio e adentrar na faculdade:
“o grande desafio é ter que lidar com alunos sem conteúdo e sem bagagem”.
Com isso, confundem o espaço da academia com o espaço público, espaço de convívio social:

366
“ir para o barzinho, colocar roupa bonita, acertar a balada; a aula é o de menos”.
A consequência desta nova realidade discente faz com que “a graduação esteja se transformando no
ensino médio, a pós-graduação / mestrado na faculdade e o doutorado no mestrado”.
Os docentes e os meios de comunicação digitais
Além desse novo perfil de aluno, outra mudança com impacto significativo no exercício da profissão de
professor é a tecnologia e sua constante evolução.
Vantagens: viabiliza o acesso rápido à informação e atualização; torna as aulas mais dinâmicas,
instigantes e impactantes; permite a troca de experiências e a comunicação com a nova geração; democratiza a
informação:
“quando eu estudava um atlas do corpo humano custava R$ 800,00. Hoje você tem atlas digitais na
internet”.
Desvantagens: cursos on-line substituindo o professor, reduzindo o mercado de trabalho; professor
assumindo o papel da secretaria da escola; estimula o olhar superficial sobre o conhecimento − “não tem mais a
viagem em busca do conhecimento” −, aumento do volume de trabalho sem remuneração:
“se você não responde um e-mail do aluno em 48 horas, é cobrado pela universidade”
O avanço tecnológico impõe desafios aos professores que, no fundo são estimulantes, porque eles são
impelidos a: adaptar-se rapidamente às novas linguagens e mídias: notebooks, MP3, smartphones, o que muitas
vezes assusta o professor, sobretudo os mais velhos, mas não os distanciam.
Adotar novos canais de comunicação: MSN, e-mail, sites de relacionamento – Orkut e Facebook −
fóruns de discussão on-line. Alguns professores inclusive, disponibilizam o celular pessoal para tirar dúvidas ou
orientar TCC´s.
Manter-se sempre muito bem informados: não são mais os donos da verdade, ou enciclopédias
ambulantes, competem com o Google:
“hoje convivemos com uma geração multitarefas que ao mesmo tempo fala com várias pessoas no
MSN, atualiza o Orkut, faz pesquisa, baixa música e vê TV. Para conquistar esse público e transformar
a aula em algo apaixonante, a gente precisa falar a linguagem eles, a tecnologia”.
Um outro desafio que se impõe ao Ensino Superior privado, nesse novo cenário, é a questão da
concorrência: do ensino a distância e o consequente esvaziamento do valor professor dentro da sala de aula e a
redução da carga horária, de profissionais do mercado, que começam a ganhar maior espaço e importância, com
o boom de cursos tecnológicos de curta duração.
Essa abertura de mercado reforça um movimento de melhor qualificação de profissionais e de ensino
em si. Professores menos preparados e menos comprometidos com a educação: “ aprenderam a fazer, mas não
sabem ensinar”.
Imagem social do professor universitário
Essas novas configurações tem um impacto negativo na imagem social do professor: é visto como um
profissional que não deu certo na vida, ou que ficou desempregado, ou que está fazendo complementação de
renda.
“na Europa o professor tem status, aqui, nós somos os párias sociais, se você falar que é professor, a
pessoa pergunta se você não tem o que fazer. As pessoas fora do quadro acadêmico, sempre nos veem
atrelados àquele quadro sofrido do professor coitado”.
As pessoas não gostam de se apresentar como professores porque a imagem que se tem é que o
professor não faz nada o dia inteiro – no primeiro dia de aula o aluno pergunta: “além de dar aula você
trabalha? Você faz o que?”
A imagem do professor é aquela que não conseguiu fazer nada e foi dar aula:
“virou um bico – e a realidade é essa mesma – muitos colegas dão aula para complemento de renda, é
você estar professor e não ser professor”.
Entretanto, na comparação com o professor de nível Fundamental e Médio, acreditam que tenham mais
prestígio, são melhor remunerados, mais bem preparados e mais cultos.
Apesar das dificuldades enfrentadas no exercício da profissão e do olhar da sociedade sobre o professor
universitário, a grande maioria da amostra consultada, tem orgulho de seu trabalho e valoriza a sua profissão.
Aspectos positivos da docência
No nível racional apontaram a flexibilidade de horário, melhor gerenciamento do tempo, nas formações
acadêmicas o salário do professor é mais rentável, é uma área profissional que exige estudo e reciclagem
constantes:
“é a única profissão que me permite estudar 100 % e ser remunerada para isto”. E as novas
tecnologias impõem a necessidade de “se reinventar o tempo todo” ser mais versátil e dinâmico.
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Quanto ao nível emocional indicaram fazer o que gostam e trabalhar com amor: “ser professor tem o
lado miocárdio”.
“Satisfação de educar, formar uma nova mentalidade, estimular o pensamento e o senso crítico, sentirse parte do sucesso do outro, reconhecimento – aluno que dão retorno: “alguns professores até estão
insatisfeitos com a instituição, mas não com a docência em si, porque dá muito prazer ver o aluno
aprendendo, sentir que ele faz a diferença. É muito bom ter o poder de ensinar, de mudar alguma coisa
na vida das pessoas, é algo fascinante”.
Gratificação da troca e do aprendizado constantes com os alunos:
“eu permaneço o tempo todo me revisitando, me revisando, me renovando”
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