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RESUMO 

 

Objetivo – O objetivo do presente estudo foi investigar a motivação para o trabalho de docentes 

da pós-graduação lato sensu, à luz da teoria da autodeterminação. Além disso, buscou-se 

compreender como se deu a escolha ou a transição para a carreira docente, as razões e 

motivações para o exercício de atividades paralelas à docência, e os desafios relacionados a 

esse tipo de trabalho flexível-móvel, antes e depois da pandemia de Covid-19. 

Metodologia – Para o alcance dos objetivos propostos, optou-se por uma pesquisa qualitativa 

e exploratória, que contou com a participação de 17 docentes de uma mesma instituição de 

ensino superior, de diversas localidades do país, sendo nove mulheres e oito homens. 

Resultados – Os resultados validam os princípios da teoria da autodeterminação, evidenciando 

o continuum da motivação para a profissão docente, com destaque para a motivação intrínseca 

e a introjetada. Identificou-se a grande valorização do relacionamento com os alunos e do 

conhecimento obtido por meio da experiência. Por fim, verificou-se que a pandemia de Covid-

19 provocou uma mudança significativa na rotina desses professores, que passaram da intensa 

rotina de viagens e encontros presenciais para aulas em casa mediadas por tecnologia. 

Limitações – Por ter sido conduzida com docentes de uma única instituição de ensino, algumas 

perspectivas podem não ter sido identificadas. Também cumpre apontar que o contexto de 

pandemia pode ter influenciado visões e perspectivas dos participantes. 

Aplicabilidade do trabalho – Espera-se que os resultados deste estudo contribuam para 

chamar a atenção para os múltiplos desafios enfrentados por docentes de cursos de educação 

executiva e para o desenvolvimento de políticas e práticas que promovam sua motivação, 

beneficiando, direta e indiretamente, todos os envolvidos no processo educacional. 

Originalidade – Esta pesquisa inova ao discutir os reflexos da pandemia de Covid-19 sobre 

docentes de cursos de pós-graduação. 

Palavras-chave: Motivação; teoria da autodeterminação; trabalho docente; pós-graduação lato 

sensu; MBA; trabalho flexível, trabalho móvel, Covid-19. 

Categoria: Dissertação de Mestrado. 

       



 
 

 
ABSTRACT 

 

Objective – The purpose of the present study was to investigate the work motivation of lato 

sensu graduate professors, in the light of self-determination theory. In addition, we sought to 

understand their choice or transition to teaching career, the reasons and motivations for 

exercising activities parallel to teaching, and the challenges related to this type of flexible-

mobile work, before and after the Covid-19 pandemic. 

Methodology – In order to achieve the proposed objectives, a qualitative and exploratory 

research was chosen, with the participation of 17 professors from the same higher education 

institution, from different locations in the country, nine women and eight men. 

Results – The results validate the principles of the theory of self-determination, showing the 

continuum of motivation for the teaching profession, especially intrinsic and introjected 

motivation. The participants express the great appreciation for the relationship with the 

students, and the knowledge obtained through experience. Finally, the Covid-19 pandemic 

caused a significant change in the routine of these teachers, who moved from the intense travel 

routine and face-to-face interactions to classes taught from home mediated by technology. 

Limitations – Since the research was conducted with teachers from one educational institution, 

some perspectives may not have been identified. It should also be noted that the current context 

of the pandemic may have influenced the views and perspectives of the participants. 

Applicability – The results of this study are expected to draw attention to the multiple 

challenges faced by executive education professors and to the development of policies and 

practices that promote their motivation, benefiting, directly and indirectly, all involved in the 

educational process. 
 

Originality – This research innovates by discussing the effects of the Covid-19 pandemic on 

graduate professors. 

Keywords: Motivation; self-determination theory; teaching; graduate education; MBA; 

flexible work, mobile work, Covid-19. 

Category: Master's Dissertation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Novas tecnologias têm impactado grande parte das atividades humanas, alterando o cotidiano 

de pessoas e organizações. Por um lado, empresas buscam métodos ágeis e flexíveis para lidar 

com o dinamismo, as incertezas e a maior competição nos mercados em que atuam (AMARAL; 

VERGARA, 2011). Ao mesmo tempo, essa maior competitividade tem contribuído para a 

crescente adoção de formas flexíveis de trabalho por parte das organizações, afetando os 

trabalhadores e suas trajetórias e perspectivas profissionais (AZEVEDO; TONELLI; SILVA, 

2015; KIM; TONELLI; SILVA, 2017). 

Esse movimento em direção à maior flexibilidade também tem impactado a carreira de docentes 

do ensino superior no Brasil (BOSI, 2007; CORTEZ et al., 2017; GEMELLI; CLOSS; FRAGA, 

2020). Para Bosi (2007), tem havido uma mercantilização do trabalho docente, contribuindo 

para sua precarização. A atuação dos professores de cursos de pós-graduação lato sensu ocorre, 

portanto, nesta perspectiva de trabalho flexível. Além dos desafios usualmente associados ao 

trabalho docente (ALEXANDER, 2008), esses professores precisam lidar com contratos de 

trabalho flexíveis, sem nenhuma segurança ou proteção social (AZEVEDO; TONELLI; 

SILVA, 2015). Em alguns casos, acrescenta-se uma intensa rotina de viagens, quando as aulas 

são realizadas em diferentes localidades do país (MANN, 2012).  

Tendo em vista essa realidade, a pergunta investigativa que se coloca é: quais são as motivações 

para o trabalho como docente de pós-graduação lato sensu em instituições de ensino superior 

com abrangência nacional? 

1.1 Objetivos  

O objetivo central dessa pesquisa é compreender as motivações para o trabalho de professores 

de pós-graduação lato sensu que atuam em instituições de ensino superior com abrangência 

nacional. Como objetivos específicos, buscou-se analisar: (1) como se deu a escolha da carreira 

de professor; (2) razões e motivações para a manutenção de outras atividades paralelas à 

docência; (3) desafios relacionados a esse tipo de trabalho, incluindo a rotina de viagens e o 

possível desequilíbrio entre vida pessoal e profissional, e a transição para o trabalho remoto 

mediado por tecnologia que se deu como consequência da pandemia de Covid-19. 
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O tema da motivação para o trabalho vem sendo investigado a partir de um amplo leque de 

abordagens (KANFER; FRESE; JOHNSON, 2017). Para o presente estudo, adotou-se como 

lente teórica a teoria da autodeterminação (do inglês, self-determination theory ou SDT), 

proposta por Richard Ryan e Edward Deci (DECI; RYAN, 2015; RYAN; DECI, 2000; 2017; 

2019). Assim como em outras teorias motivacionais, a STD busca compreender o que confere 

energia às pessoas e as move em determinada direção (DECI; RYAN, 2015). Central à teoria 

da autodeterminação está o entendimento de que a motivação pode ocorrer de forma 

autônoma/intrínseca ou controlada/extrínseca, com impactos distintos sobre a pessoa e suas 

experiências.  

Para o alcance dos objetivos propostos, foi conduzida uma pesquisa qualitativa e exploratória 

que contou com a participação de 17 professores de pós-graduação lato sensu vinculados à 

Fundação Getulio Vargas (FGV), cuja atuação nesse segmento engloba operações próprias e 

uma rede conveniada com mais de 40 instituições parceiras presentes em mais de 100 cidades 

brasileiras (FGV, 2021). Dos participantes, havia nove mulheres e oito homens, de forma a dar 

voz a ambos os gêneros e suas peculiaridades. 

1.2 Relevância  

Este estudo busca contribuir para a literatura sobre motivação docente, ao abordar o tema a 

partir da perspectiva de professores que não possuem vínculo formal de trabalho com a IES e 

que ainda precisam lidar com uma intensa rotina de viagens que, por sua vez, podem impactar 

sua qualidade de vida e comprometer o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Além disso, 

o contexto marcado pela pandemia de Covid-19, que forçou esses professores a atuar 

remotamente, permitiu um novo olhar para a questão da mobilidade geográfica e do equilíbrio 

entre vida pessoal e profissional. 

De uma perspectiva prática, espera-se que o maior entendimento dessa realidade permita às 

instituições de ensino desenvolver ações que minimizem as dificuldades encontradas pelos 

docentes, contribuindo tanto para a motivação de seu corpo docente como para ampliar a 

satisfação de seus alunos.  

1.3 Delimitação  

Diversas instituições de ensino superior oferecem cursos de pós-graduação lato sensu, com 

diferentes graus de dispersão geográfica. O presente estudo envolveu unicamente professores 
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da Fundação Getulio Vargas (FGV), cuja atuação engloba todas as regiões do país. Além da 

facilidade de acesso a este grupo de professores por parte do autor, que atua em uma de suas 

conveniadas, cumpre destacar que a FGV é uma importante instituição de ensino superior que 

há muitos anos se dedica a esta modalidade de ensino. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico foi construído em torno de três temas. Em primeiro lugar, discute-se a 

flexibilização das relações de trabalho e seus impactos sobre o trabalho docente no Brasil. Em 

seguida, aborda-se a literatura sobre teorias motivacionais, com destaque para a teoria da 

autodeterminação, que serviu de lente teórica para esta pesquisa. Por fim, o terceiro bloco 

discute o tema do estresse e da qualidade de vida no trabalho, com foco na atividade docente. 

2.1 Trabalho flexível e o professor do ensino superior 

As relações de trabalho sofreram diversas alterações ao longo do século XX. Nas últimas 

décadas, as diversas crises enfrentadas e a necessidade de responder mais rapidamente às 

mudanças do ambiente competitivo levaram as empresas a estabelecer contratos mais flexíveis 

com seus trabalhadores (AZEVEDO; TONELLI, 2014; CAPPELLI, 1999; KALLEBERG, 

2000). A flexibilidade dos contratos, de acordo com Azevedo e Tonelli (2014), refere-se à 

ausência de elementos como tempo de trabalho indeterminado, jornada plena, remuneração 

regular, cobertura previdenciária e, no caso do Brasil, contrato firmado com assinatura da 

carteira de trabalho. 

A flexibilização dos vínculos de trabalho pode, eventualmente, atender as necessidades tanto 

empresas quanto de trabalhadores. Por outro lado, é importante destacar que, no Brasil, o acesso 

a uma série de direitos sociais se dá por meio de contratos formais de trabalho, com registro na 

carteira de trabalho (ANTUNES, 2006; AZEVEDO; TONELLI; SILVA, 2015; PICCININI; 

ROCHA-DE-OLIVEIRA; RÜBENICH, 2006) 

A flexibilidade nas relações de trabalho pode se concretizar a partir de múltiplas formas, 

especialmente se considerado o impacto das novas tecnologias. Em sua pesquisa, Azevedo e 

Tonelli (2014) identificaram 15 tipos diferentes de contratos considerados flexíveis, conforme 

reproduzido no Quadro 1.  

No caso dos professores de pós-graduação lato sensu, foco deste estudo, observa-se que muitos 

se enquadram no perfil “PJ”, prestando serviços regularmente para uma ou mais IES. Outros 

são “PJ consultor”, na medida em que atuam como professor, mas também prestam diferentes 

serviços para outras empresas. Para os docentes que atuam de forma esporádica, as situações 

“PJ compra nota” e “PJ outro” também podem ocorrer.  
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Quadro 1 – Modelos de Trabalho Flexível  

Tipo de Contrato Características do Contrato 

CLT Flex 
O indivíduo é contratado por tempo indeterminado, com carteira assinada e todas as 
garantias legais e benefícios assegurados pela CLT, com parte do salário registrada em 
carteira e parte recebida mediante emissão de nota fiscal de sua pessoa jurídica. 

CLT Cotas 
O indivíduo é funcionário CLT na empresa na qual trabalha: mensalmente ele recebe 
salário pelo seu trabalho e uma complementação do seu salário chamada “cota para 
auxílio de exercício da profissão” ou por reembolso de despesas. 

Autônomo 
O indivíduo é contratado como autônomo, free-lancer, consultor, mantendo uma 
relação individualizada com a empresa. O indivíduo assina mensalmente um Recibo de 
Pagamento Autônomo (RPA). 

Pessoa jurídica 
(PJ) 

O indivíduo constitui uma empresa individual (PJ) e estabelece contrato de prestação 
de serviço entre sua empresa e uma outra empresa. O prestador de serviço emite 
mensalmente uma nota fiscal de sua pessoa jurídica para a empresa na qual trabalha. 

Cooperado O indivíduo faz parte de uma cooperativa e trabalha em uma empresa. A cooperativa 
da qual ele faz parte emite mensalmente uma nota fiscal para a empresa. 

Sócio O indivíduo faz parte de uma empresa como sócio cotista, trabalha nessa empresa e faz 
mensalmente uma retirada de dinheiro. 

PJ terceiro O indivíduo possui uma pessoa jurídica, trabalha em uma empresa e emite 
mensalmente uma nota fiscal de sua pessoa jurídica para uma terceira empresa. 

PJ outro O indivíduo não possui uma pessoa jurídica, trabalha em uma empresa e apresenta 
mensalmente uma nota fiscal de um amigo para a empresa na qual trabalha. 

PJ compra nota 
O indivíduo não possui pessoa jurídica, trabalha em uma empresa e apresenta 
mensalmente para a empresa na qual trabalha uma nota fiscal comprada de outra 
empresa. 

PJ representante 
comercial 

O indivíduo possui uma pessoa jurídica, representa comercialmente uma empresa e 
emite uma nota fiscal de sua pessoa jurídica para a empresa representada toda vez que 
ele vende algum produto da empresa que representa. 

PJ consultor 
O indivíduo possui uma pessoa jurídica, trabalha para várias empresas (de forma 
simultânea ou não), não possui funcionários e emite notas fiscais pelos serviços 
prestados. 

PJ empresário O indivíduo possui uma pessoa jurídica, trabalha para várias empresas, possui 
funcionários e emite notas fiscais pelos serviços prestados. 

Contratado 
O indivíduo trabalha em uma empresa com a qual ele tem um contrato assinado como 
pessoa física; esse contrato estabelece uma remuneração de acordo com a entrega de 
produtos/serviços ou de acordo com um determinado período de prestação de serviços. 

Bolsista O indivíduo estuda e trabalha em um projeto de pesquisa ligado a uma empresa e 
recebe uma bolsa mensal por suas atividades. 

Sem contrato de 
qualquer espécie 

O indivíduo trabalha em uma empresa com a qual não tem nenhum tipo de contrato 
assinado, quer como pessoa jurídica, quer como pessoa física, e recebe mensalmente 
uma remuneração pela prestação de serviços. 

 Fonte: Azevedo e Tonelli (2014). 
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Paralelamente a este movimento de flexibilização, a educação superior também vem passando 

por uma série de mudanças. Em primeiro lugar, observa-se a ampliação da oferta de cursos e 

vagas, especialmente nas IES privadas. Alcadipani e Bresler (2000) alertam que tal crescimento 

promove a “macdonaldização do ensino”, ignorando uma educação que deveria se fundamentar 

na valorização do aprendizado do estudante. Alcadipani (2011) complementa que a 

lógica gerencial-empresarial que parece ter dominado a educação superior no Brasil gera uma 

série de distorções, prejudicando tanto alunos quanto docentes.  

Em estudo com docentes do ensino superior sob diferentes vínculos de trabalho, Irigaray et al. 

(2019) identificaram a insegurança como um aspecto marcante para os docentes sem vínculo 

formal de trabalho. Ao mesmo tempo, esses mesmos docentes apontam a remuneração recebida 

como um ponto positivo, incluindo os que têm na docência sua principal fonte de renda e 

também os que atuam como professores de forma esporádica e exercem outros tipos de 

atividade remunerada. Outro resultado marcante do estudo refere-se à percepção de 

intensificação do trabalho, observada tanto entre docentes com vínculo formal – relacionada à 

pressão pela produção acadêmica – quanto entre os docentes sem vínculo, que se veem sem 

muito controle sobre suas agendas de aulas e, em função das viagens, precisam sacrificar tempo 

que poderia ser aproveitado com a família ou outros momentos de lazer (IRIGARAY et al., 

2019). 

Alcadipani (2005) utiliza o termo “professor bombril” para destacar a multiplicidade de papéis 

do professor do ensino superior, que se vê atuando em diversas instituições de ensino privadas, 

sob diferentes gestores e com estudantes de diferentes perfis: “de sala de aula para sala de aula, 

de cidade para cidade, de projeto de consultoria para projeto de consultoria, de artigo para 

artigo, de congresso para congresso, tudo ao mesmo tempo, na mesma semana”. E complementa 

“de um jeito ou de outro, somos professores “bombril”, fazemos de tudo um pouco, de nada 

muito (ALCADIPANI, 2005, p. 162-163). 

Em pesquisa com professores de IES privadas do Rio Grande do Sul, Gemelli, Closs e Fraga 

(2020) encontraram diversas evidências da precarização do trabalho docente. Os professores 

que fizeram parte da pesquisa frequentemente trabalham sem vínculo formal, num movimento 

chamado de “pejotização” – conforme também abordado por Azevedo e Tonelli (2014) para 

um conjunto mais amplo de profissionais qualificados –, e se sentem pressionados a assumir 

diferentes disciplinas, de forma a não enfraquecer ainda mais o frágil vínculo estabelecido com 

a IES.  
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Nesta mesma linha, Bosi (2007, p. 1507) destaca que a expansão recente da educação superior, 

especialmente por parte das instituições de ensino privadas, provocou um duplo efeito. No caso 

das IES privadas, haveria a desvalorização do trabalho docente e, no caso das IES públicas, 

estaria ocorrendo a “mercantilização do trabalho docente”, relacionada, entre outros fatores, ao 

“crescimento dos cursos de pós-graduação lato sensu pagos”. De forma análoga, mas por razões 

distintas, Oliveira (2004) chama atenção para a intensificação do trabalho de professores de 

escolas públicas, o que resultaria em maior desgaste e insatisfação no trabalho. 

De forma mais ampla, Slee (2017) aponta que a “uberização” seria uma nova face do trabalho 

precarizado, no Brasil e no mundo. Fazendo uma analogia com tal fenômeno, Irigaray (2020) 

destaca, no contexto da pandemia de Covid-19, a yout(uber)ização da atividade docente, pois 

em tempo recorde, com diversos aparatos tecnológicos e mídias digitais, professores precisaram 

redesenhar suas aulas e atividades para encarar a nova modalidade de aulas por 

videoconferência. Souza et al. (2021, p. 3) complementam que docentes “passaram a realizar 

suas tarefas de forma inesperada por meio de aparatos tecnológicos e plataformas digitais sem 

terem sido formados ou recebido condições materiais e prescrições mínimas para isso”. E 

lembram as dificuldades adicionais oriundas da necessidade de “improvisar o próprio espaço 

doméstico e dividir, simultaneamente, a sua atenção entre as atividades profissionais e 

familiares”. 

Em suma, num cenário de flexibilização e intensificação do trabalho, a atividade docente parece 

seguir essa mesma tendência. Diferentes visões retratam um mundo acadêmico fora dos padrões 

históricos da educação, cabendo ao professor se adaptar a múltiplas formas de flexibilidade, 

assumindo diversos riscos e frequentemente sem garantia de renda mensal.  

Ainda neste contexto, encontram-se os estudantes, com suas expectativas, demandas e 

motivações, continuando com o mesmo objetivo, se tornarem qualificados academicamente em 

instituições renomadas e de prestígio (AMARAL; VERGARA, 2011). Estes estudantes buscam 

professores com conhecimento acadêmico, facilidade para repassar seu conhecimento e abertos 

a questionamentos, que se encontram intrinsicamente motivados ao novo mundo da formação 

gerencial. No presente trabalho, busca-se analisar as motivações dos professores de pós-

graduação lato sensu, conforme discutido a seguir. 
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2.2 Motivação e a teoria da autodeterminação 

Motivação vem da palavra motivar, que reflete o desejo e o querer que levam o indivíduo a 

realizar determinada ação. Analisar a motivação é conseguir identificar quais são os motivos 

que geram e nutrem esta ação. Segundo Bergamini (1990, 1998), um dos primeiros estudiosos 

do tema foi Skinner, com seu enfoque behaviorista. Também nessa linha, há teorias inspiradas 

na motivação extrínseca, segundo as quais as ações das pessoas seriam movidas pela 

recompensa. A autora, no entanto, defende que a verdadeira motivação advém do próprio 

indivíduo, ou seja, “o próprio ser humano traz em si seu potencial e a fonte de origem do seu 

comportamento motivacional” (BERGAMINI, 1990, p. 25). 

Kanfer, Frese e Johnson (2017) destacam que a motivação para o trabalho influencia as 

habilidades que os indivíduos desenvolvem, as ocupações e carreiras que escolhem e, também, 

a forma como alocam recursos, incluindo tempo e esforço dedicado às atividades profissionais. 

Os autores realizaram uma ampla revisão da literatura e identificaram que o conhecimento nesse 

campo evoluiu a partir de três questões fundamentais, relacionadas ao conteúdo, ao contexto e 

ao processo motivacional:  

§ Quais desejos e necessidades induzem à ação?  

§ Como o contexto e os fatores ambientais influenciam a motivação? 

§ Por meio de quais processos e mecanismos psicológicos os fatores pessoais e ambientais 

afetam a direção, a intensidade e a persistência da ação? 

 
Robbins e Judge (2013), por sua vez, organizam as teorias motivacionais em duas categorias, 

chamadas tradicionais e contemporâneas. As teorias tradicionais, formuladas ao longo dos anos 

1950, buscaram explicar os fatores que motivam as pessoas e incluem a teoria da hierarquia de 

necessidades de Maslow, teoria dos dois fatores de Herzberg e a teoria de necessidades de 

McClelland. Apesar de terem fundamentado o pensamento sobre o tema, essas teorias vêm 

sendo questionadas em sua validade. Já as teorias contemporâneas, também segundo os autores, 

representam o pensamento atual sobre a motivação no trabalho.  

Em sua teoria, Maslow propõe que o comportamento seria influenciado por cinco categorias de 

necessidades, hierarquizadas como numa pirâmide: fisiológicas, de segurança, social, de estima 

e de autorrealização. Herzberg, por sua vez, propôs a teoria dos dois fatores, sugerindo que os 

fatores que levam à satisfação no trabalho diferem daqueles que levam à insatisfação. Ainda 

segundo a teoria, enquanto os primeiros contribuiriam para a motivação, os segundos, 
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denominados fatores higiênicos, não teriam influência na motivação e, quando ausentes, 

contribuiriam para a insatisfação no trabalho. Por fim, a teoria de necessidades de McClelland 

dá destaque a três necessidades: de realização, de poder e de afiliação (ALSHMEMRI; 

SHAHWAN-AKL; MAUDE, 2017; KANFER; FRESE; JOHNSON, 2017; ROBBINS; 

JUDGE, 2013). 

Dentre as teorias contemporâneas, destaca-se a teoria da autodeterminação, que serviu de lente 

teórica para a presente pesquisa. Desenvolvida por Ryan e Deci, é uma teoria motivacional que 

leva em conta tanto o papel das diferenças individuais quanto do contexto social no processo 

motivacional, sendo uma das mais pesquisadas e aplicadas no campo da psicologia (DECI; 

RYAN, 2015; RYAN; DECI, 2019).  

Segundo a teoria, as pessoas seriam movidas por três necessidades básicas – competência, 

autonomia e relacionamentos – cuja satisfação teria um papel importante no bem-estar. Outro 

aspecto central da teoria é a distinção entre a motivação intrínseca ou autônoma e a motivação 

extrínseca ou controlada (DECI; RYAN, 2015). A pesquisa em torno da teoria da 

autodeterminação também busca avaliar os fatores ambientais que podem dificultar ou impedir 

a motivação, que seria basicamente guiada por essas três necessidades básicas (RYAN; DECI, 

2000).  

Autonomia é a percepção do indivíduo sobre a responsabilidade pelo seu comportamento. Em 

outras palavras, refere-se à necessidade de regular ou controlar as próprias experiências e ações, 

sendo que estas devem refletir os verdadeiros interesses e valores da pessoa. Competência, por 

sua vez, envolve a necessidade básica de ser eficaz e dominar aquilo que é feito. Ou seja, as 

pessoas têm a necessidade de se sentir capazes de operar com eficácia em contextos de vida 

considerados importantes. Por fim, relacionamentos referem-se às conexões sociais, incluindo 

a necessidade de pertencer, de se sentir valorizada e, também, de contribuir para o grupo social, 

organização ou comunidade (RYAN; DECI, 2017).  

Segundo os autores, a motivação intrínseca se relaciona com essas três dimensões, sendo a base 

do crescimento social e psicológico do indivíduo. Em suas palavras, a motivação intrínseca 

seria “a tendência inerente de buscar novidades e desafios, estender e exercitar as próprias 

capacidades, explorar e aprender” (RYAN; DECI, 2000, p. 70) ou ainda “a propensão 

espontânea das pessoas a se interessarem por seus mundos interno e externo na tentativa de se 

envolver, interagir, dominar e compreender” (RYAN; DECI, 2019; p. 117). 



 
 

 
 

19 

Já a motivação extrínseca estaria associada ao recebimento de alguma recompensa, sendo a 

realização da atividade baseada na valorização do resultado, mais do que a atividade em si. A 

amotivação, por sua vez, é definida como a falta de motivação e, de acordo com Deci e Ryan 

(2015), significa estar sem intenção ou motivação de algo. Nesse caso, as pessoas simplesmente 

não se sentem competentes ou não querem realizar determinada tarefa.  

Em síntese, os autores sugerem haver um contínuo de motivação, caracterizado por diferentes 

níveis de autodeterminação que variam entre a amotivação e o motivação intrínseca. A Figura 

1 ilustra esses diferentes níveis de motivação. 

Figura 1 – Contínuo de motivação 

 
Fonte: Baseado em Ryan e Deci (2000). 
 

De acordo com Ryan e Deci (2019), a STD pode ser desmembrada em seis mini teorias: (1) 

teoria da avaliação cognitiva, sobre os fatores que influenciam a motivação intrínseca; (2) teoria 

da integração organísmica, cujo foco é a motivação extrínseca; (3) teoria das necessidades 

psicológicas básicas, enfatizando o papel da competência, autonomia e relacionamentos no 

bem-estar psicológico; (4) teoria das orientações causais, com foco na influência das diferenças 

individuais sobre a motivação; (5) teoria do conteúdo do objetivo, que busca explicar a 

influência de aspirações e estilos de vida (extrínsecos ou intrínsecos) sobre o bem-estar 

individual; (6) teoria da motivação para relacionamentos, sobre a qualidade dos 

relacionamentos próximos e suas consequências.  

Com relação à teoria da avaliação cognitiva, que busca explicar os fatores que podem 

comprometer ou promover a motivação intrínseca, evidências sugerem que a existência de 

recompensas financeiras pode comprometer a motivação intrínseca, especialmente se envolver 
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a percepção de perda de controle. Por outro lado, o feedback positivo teria um efeito positivo 

(RYAN; DECI, 2019). 

A teoria da integração organísmica tem como foco as diversas formas de motivação 

extrínseca, suas causas e consequências. Central a esta miniteoria estão os conceitos de 

internalização e integração, que podem resultar em até quatro tipo de motivação regulada: 

externa, introjetada, identificada e integrada, conforme mostra a Figura 1. A internalização se 

refere ao processo de encontrar valores, crenças e comportamentos regulados de fontes externas 

e os internalizar (RYAN, DECI, 2017). 

A teoria das necessidades básicas postula que os indivíduos possuem três necessidades 

psicológicas fundamentais de competência, autonomia e relacionamentos, que ao serem 

supridas, promovem o bem-estar. Competência se caracteriza pelo sentimento de efetividade, 

autonomia pela percepção de controle sobre o que se faz, e relacionamento é caracterizado pelo 

sentimento conexão e pertencimento. 

A quarta miniteoria, chamada de teoria das orientações causais, avalia as diferenças 

individuais nos processos de motivação (RYAN, DECI, 2017). O foco são os estilos 

reguladores, com divisões baseadas na integração entre necessidades básicas e internalização 

dos regulamentos sociais, definindo domínios entre os tipos de motivação, regulação e 

causalidade, que irão formar estilos que regulam ou orientam o grau de comportamento de 

autodeterminação do indivíduo. 

A quinta miniteoria, conhecida como teoria do conteúdo do objetivo, trabalha principalmente 

com as aspirações, objetivos de vida e suas consequências. Esta teoria foi desenvolvida para 

compreender como o conteúdo de uma meta pode levar a resultados diferentes e afetar o bem-

estar e o comportamento do indivíduo (DECI e RYAN, 2000). Portanto uma meta deve se 

concentrar naquilo que a pessoa espera obter como, por exemplo, “eu faço exercício para 

melhorar minha saúde”. 

A sexta e última miniteoria é conhecida como teoria da motivação para relacionamentos. 

Refere-se aos relacionamentos e suas consequências e propõe que a necessidade de 

relacionamento é intrínseca e inclina as pessoas a se envolverem voluntariamente em 

relacionamentos profundos.  

No campo da motivação docente, alguns estudos empíricos tiveram como base a SDT 

(CERNEV, 2011; COLARES et al., 2019; DAVOGLIO; SPAGNOLO; SANTOS, 2017; 
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KATZ; SHAHAR, 2015). Numa pesquisa com professores de música, Cernev (2011) encontrou 

evidências de que esses docentes possuem um maior grau de motivação autônoma/intrínseca 

do que de motivação controlada/extrínseca, não havendo diferença entre professores de 

instituições públicas e privadas. Os resultados também indicaram que os docentes com mais 

tempo de carreira são mais motivados do que os iniciantes. 

A pesquisa de Colares et al. (2019), com professores de pós-graduação stricto sensu da área de 

contabilidade, mostrou que as dimensões motivação intrínseca e regulação identificada foram 

as mais relevantes. Outro estudo com professores universitários, de caráter qualitativo, apontou 

que sua motivação está predominantemente associada à relação que desenvolvem com os 

alunos, ao autodesenvolvimento e ao prazer com a docência (DAVOGLIO; SPAGNOLO; 

SANTOS, 2017). Por fim, a pesquisa de Katz e Shahar (2015) procurou relacionar o tipo de 

motivação docente com sua abordagem em relação aos alunos. Os resultados mostraram que os 

docentes intrinsecamente motivados tendem a adotar um estilo com os alunos que combina 

autonomia e apoio. Guimarães e Boruchovitch (2004, p. 148), por sua vez, relatam evidências 

de que “alunos de professores com estilo motivacional promotor de autonomia demonstram 

maior percepção de competência acadêmica, maior compreensão conceitual, melhor 

desempenho, perseveram na escola, aumentam sua criatividade para as atividades escolares, 

buscam desafios, são emocionalmente mais positivos, menos ansiosos, buscam o domínio e são 

mais intrinsecamente motivados, quando comparados a alunos de professores com estilo 

motivacional controlador”. 

A revisão bibliográfica aqui conduzida evidenciou uma carência de estudos sobre a motivação 

de professores da educação superior, especialmente se comparados aos estudos sobre motivação 

discente e sobre a motivação de professores da educação básica. Desta forma, a presente 

pesquisa busca contribuir para o preenchimento desta lacuna. Sobre a profissão docente, um 

tema que tem atraído a atenção dos pesquisadores é o do bem-estar desse grupo, conforme 

discutido a seguir. 

2.3 Estresse e qualidade de vida no trabalho docente 

No dia 11 de março do ano 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou como 

pandemia a doença causada pelo novo coronavírus. No dia 17 de março, o isolamento social foi 

declarado nas principais cidades brasileiras como forma de conter a disseminação do vírus e a 

contaminação (DIAS; LOPES; TELES, 2020; SOUZA et al., 2021). 
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Na educação, o ensino a distância ou e-learning foi adotado por grande parte das instituições 

de ensino superior para que as suas atividades não fossem paralisadas. O e-learning pode ser 

entendido como uma ferramenta de tecnologia digital no processo de ensino e aprendizagem, 

com a internet como apoio (DIAS; LOPES; TELES, 2020). Na Fundação Getúlio Vargas, o 

aplicativo Zoom foi escolhido pela as aulas online.  

Desta forma, a pandemia de Covid-19 representou uma importante mudança para os 

professores, que tiveram pouco tempo para treinar e se adaptar à nova realidade de sala de aula 

virtual. O tema, muito presente no momento em que as entrevistas foram realizadas, permitiu 

uma investigação de como esses docentes foram impactados e estão lidando com esta nova 

realidade. 

A palavra estresse foi inicialmente usada na física, indicando o desgaste sofrido nos materiais 

expostos a diferentes pressões ou forças (MESQUITA et al., 2013). Na psicologia, o estresse é 

definido como um estado de tensão, associado a um conjunto de alterações psicofisiológicas, 

decorrente de determinadas situações de pressão (PAIVA; SARAIVA, 2005; SONNENTAG; 

FRESE, 2013). A pesquisa nesse campo tem buscado avaliar os estressores – condições ou 

eventos geradores de estresse –, o estresse em si, e os resultados psicológicos, fisiológicos e 

comportamentais (BLIESE; EDWARDS; SONNENTAG, 2017).  

O trabalho é uma atividade que ocupa uma parte significativa da vida, podendo ser fonte de 

prazer ou sofrimento. Mudanças relativamente recentes, como maior competição, crescentes 

exigências e medo do desemprego têm aumentado os níveis de tensão, causando problemas 

físicos e mentais (MESQUITA et al., 2013). Essa dinâmica também tem afetado o trabalho dos 

professores. Segundo Polychronopoulos, Kaila e Papastylianou (2009), professores passam por 

experiências emocionais negativas como medo e ansiedade, que podem comprometer sua 

autoestima e bem-estar.  

Em seu trabalho sobre os desafios da carreira acadêmica, mais especificamente ao trabalho de 

professores vinculados à pós-graduação strito sensu, Freitas (2007) discute os “gozos” e os 

“ossos” do ofício de professor. Do lado positivo, destaca-se o contato com uma variedade de 

temas e ideias, a satisfação por uma aula que prende a atenção dos alunos, além da maior 

autonomia e liberdade, relativamente a outras profissões. Sobre os desafios, a autora chama 

atenção para as cobranças, as incertezas e o excesso de trabalho.  

O estresse profissional se alimenta hoje de múltiplas fontes e parece 
que a sala de aula e o relacionamento com os alunos não são mais os 
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fatores determinantes desse quadro. As cobranças excessivas, a 
compressão do tempo, a competição ferrenha, a contínua atualização 
tecnológica e da área de estudos dão origem a uma fadiga institucional 
que coloca a carreira como uma das mais estressantes do mercado 
(FREITAS, 2007, p. 190).  

 
Para Irigaray (2020), o trabalho docente se encontra em processo de yout(uber)ização, 

potencializando o sofrimento físico e psíquico dos professores. Esse termo expressa, por um 

lado, a precarização (ou uberização) e, por outro, a exigência de novas competências, incluindo 

o domínio de um ferramental tecnológico em certa medida desconhecido, a maior exposição, 

além da conversão da docência em entretenimento. Nas palavras do autor, “somos mestres que 

devem ensinar entretendo” (IRIGARAY, 2020, p.1).  

A relação entre docência e estresse tem sido bastante pesquisada. Numa revisão da literatura 

brasileira sobre o tema, com foco na área de psicologia, Cortez et al. (2017) encontraram 

diversos estudos que relatam o adoecimento docente, incluindo problemas físicos e 

psicológicos. Num estudo com professores da educação básica, Mesquita et al. (2013) 

identificaram que a causa mais comum de estresse estava associada a problemas com alunos. 

Também há estudos que têm buscado avaliar os níveis de estresse de professores do ensino 

superior (CAMARGO et al., 2013; PAIVA; SARAIVA, 2005; TAUCHEN et al., 2016). Paiva, 

Gomes e Helal (2015), reconhecendo as particularidades do trabalho docente, propõem um 

modelo integrado e uma agenda de pesquisas sobre o tema. 

A pesquisa de Tauchen et al. (2016), com professores de uma universidade pública brasileira, 

revelou que esses docentes se sentem despreparados para lidar com alguns desafios relativos ao 

ensino, além de se sentirem sobrecarregados por múltiplas demandas, incluindo as pressões em 

torno da produtividade científica. Camargo et al. (2013) conduziram uma pesquisa com uma 

amostra representativa de docentes de uma universidade privada e encontraram níveis elevados 

de estresse. A pesquisa conduzida por Paiva e Saraiva (2005), também com professores 

universitários, revelou, na etapa quantitativa, baixos níveis de estresse. Ao mesmo tempo, a fase 

qualitativa revelou pontos de atenção, incluindo a falta de tempo para o lazer e a família, além 

de problemas de saúde.   

O estresse persistente pode resultar em burnout, definido como uma síndrome de exaustão 

emocional que ocorre frequentemente entre indivíduos que realizam “trabalho com pessoas” 

(MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001), como é o caso de professores. Além disso, 
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professores que atuam em diferentes localidades – como é comum em programas de pós-

graduação lato sensu – precisam ainda lidar com a questão do equilíbrio entre vida pessoal e 

profissional.  

Existem muitas definições para o equilíbrio entre a vida pessoal e vida profissional. Segundo 

Casper et al. (2017), esse equilíbrio pode ser definido como a percepção de que a pessoa tem 

recursos suficientes para uma participação efetiva em ambos os domínios. O equilíbrio entre a 

vida pessoal e profissional é atingido no momento em que há uma divisão adequada entre as 

duas esferas, segundo as perspectivas e interesses da pessoa.   

Trabalho e família são dois domínios únicos na vida. Sabemos que um pode interferir no outro, 

gerando benefícios ou conflitos (DIZAHO, SALLEH; ABDUALLAH, 2017; GREENHAUS; 

BEUTELL, 1985). O conflito trabalho-família ocorre quando a participação na função trabalho 

interfere na função família. Existem três formas principais de conflito: (a) conflito baseado pelo 

tempo; (b) conflito baseado na tensão; (c) conflito baseado no comportamento (GREENHAUS, 

BEUTELL, 1985).  

Na primeira, o conflito ocorre quando o tempo dedicado a uma esfera impede que a pessoa 

possa dedicar tempo à outra esfera. Por exemplo, há conflito quando o excesso de horas de 

trabalho dificulta o cumprimento de funções em casa, criando tensão trabalho-família. A 

segunda forma de conflito ocorre quando as tensões vividas no trabalho, por exemplo, levam a 

pessoa a não ter tranquilidade quando volta para casa, criando tensões com familiares. Uma 

grande variedade de estressores do trabalho se associam com o conflito trabalho-família. 

Maslach e Jackson (1981) mostram que o burnout no trabalho pode ter um efeito debilitante na 

qualidade da vida familiar. Por fim, se a pessoa não consegue alinhar seu comportamento com 

as expectativas dos papéis no trabalho e na família, pode ocorrer um conflito de funções.  

(GREENHAUS; BEUTELL, 1985). 

Por fim, as novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) também têm influenciado 

a prática docente. Essas ferramentas auxiliam na preparação e na condução das aulas, mas 

também são fontes de tensão e estresse, chamado de technostress (LI, WANG, 2020). Para 

professores universitários, estas tecnologias podem gerar excesso de trabalho, constante 

necessidade de aprendizado de novas ferramentas, além de crescentes demandas (JENA, 2015; 

LI, WANG, 2020).  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

Para o alcance dos objetivos do estudo, optou-se por uma abordagem qualitativa e exploratória, 

na qual devemos conhecer, identificar, examinar, levantar e descobrir (RICHARDSON, 2007). 

Segundo Creswell (2007), a pesquisa qualitativa é aquela em que o investigador parte de 

perspectivas construtivistas ou reivindicatórias. Na presente pesquisa, adota-se a perspectiva 

construtivista.  

3.1 Coleta e análise de dados  

Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com 17 docentes de cursos 

de pós-graduação lato sensu da Fundação Getulio Vargas (FGV). A IES possui em seu quadro 

docente, 24% de professores do gênero feminino e 76% do gênero masculino (SOARES, 2019). 

Os participantes, além de atuarem sem vínculo formal com a IES, precisam se deslocar em todo 

território nacional. 

A seleção dos sujeitos foi definida pelo critério de acessibilidade e conveniência, sendo que o 

pesquisador faz parte da rede de conveniadas da referida IES. Optou-se por entrevistar docentes 

de ambos os gêneros, dando voz a todos, considerando suas peculiaridades, sem restrição de 

idade, e de diferentes áreas de conhecimento. Também era necessário que o professor tivesse 

pelo menos dois anos de experiência como docente, sem vínculo empregatício com a IES, e 

com experiência de mercado, seja como executivo, consultor ou empregado. 

Os convites foram feitos por e-mail e, após a resposta positiva inicial, foi feito contato 

telefônico para explicação dos objetivos da pesquisa e agendamento da entrevista. A definição 

do número de participantes se deu pelo critério da saturação teórica, cabendo destacar que, após 

a décima quarta entrevista, os dados demonstraram-se redundantes e repetitivos. 

As entrevistas ocorreram entre os dias 13 de outubro de 2020 e 7 de janeiro de 2021, por meio 

da ferramenta por videoconferência Zoom, conforme disponibilidade do docente. O contexto 

de pandemia de Covid-19 impediu a realização de encontros presenciais. 

As entrevistas foram conduzidas com apoio de um roteiro semiestruturado, com perguntas 

abertas, de forma a dar espaço e liberdade para que o participante expresse suas percepções e 

opiniões (CRESWELL, 2007). Nesse sentido, o entrevistador pode esclarecer o significado das 

perguntas e se adaptar mais facilmente às pessoas e às circunstâncias durante a pesquisa (GIL, 

2008).  
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Durante a condução da pesquisa, buscou-se uma conversa informal com perguntas específicas, 

objetivando ouvir o docente e permitir que o mesmo compartilhasse suas histórias, 

minimizando a interferência do entrevistador. Buscou-se, portanto, obter declarações relevantes 

para explicar a situação que se busca compreender (CRESWELL, 2007).  

Todas as entrevistas foram gravadas, com o devido consentimento dos participantes, e 

posteriormente transcritas. Os textos das entrevistas foram submetidos a análise de conteúdo 

que, segundo Bardin (2014, p. 37), representa “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações”. Para esta dissertação, foram adotadas as seguintes etapas propostas por Bardin 

(2014), sintetizadas na Figura 2. 

a) Pré-análise: leitura das transcrições e criação de códigos, visando sistematizar as ideias 

iniciais. 

b) Exploração do material: organização do material, por meio da associação das falas dos 

participantes aos códigos. 

c) Tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação: os resultados brutos são tratados 

para se tornarem significativos e válidos. 

Figura 2 – Etapas da análise de conteúdo 

 
Fonte: Adaptado de Bardin (2014, p. 132). 
 

Ao longo de todas as etapas do processo de análise, foi utilizado o software Atlas.ti, versão 

Cloud, permitindo a organização do material, a codificação dos segmentos de texto, a integração 

de códigos em categorias e a interpretação dos dados.  
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3.2 Perfil dos Participantes 

Participaram da pesquisa 17 docentes, sendo nove mulheres e oito homens. As idades variaram 

entre 42 e 71 anos. Houve boa variedade em termos de formação e situação familiar, conforme 

apresentado no Quadro 2. 

Quadro 2 – Perfil dos Entrevistados 

N Gênero Idade Formação Estado Civil Filhos e idades 

E1 M 50 Psicologia Casado 16 
E2 F 60 Psicologia Casada 33 e 27 

E3 M 73 Economia Casado 46 e 37 

E4 M 49 Administração Casado 9 e 4 

E5 F 71 Administração Viúva 42 e 35 
E6 M 43 Ciências contábeis Casado 6 meses 

E7 M 49 Ciências contábeis Casado 31, 25 e 20 

E8 M 47 Engenharia civil Casado 1 filha 

E9 M 42 Psicologia Solteiro Não tem 
E10 M 62 Ciências contábeis Casado 28 e 25 

E11 F 66 Estatística Casada Não tem 

E12 F 47 Ciência da computação Casada 28, 17 e 11 

E13 F 45 Engenharia civil Casada Gêmeas (13) 
E14 F 51 Administração Casada 11 

E15 F 52 Ciência da computação Solteira Não tem 

E16 F 42 Medicina Casada 14 e 11 

E17 F 42 Comunicação social Solteira Não tem 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A análise e discussão dos resultados foi dividida em três partes. Na primeira, aborda-se a 

motivação que leva o profissional a se tornar professor e se manter esta profissão, à luz da teoria 

da autodeterminação. Na segunda parte, abordamos os fatores que levam os docentes a manter 

outras atividades profissionais além da docência nos cursos de pós-graduação lato sensu. Na 

terceira parte, analisamos os desafios do trabalho docente, incluindo a rotina de viagens e as 

incertezas do trabalho sem vínculo formal. Nesta seção também são abordadas as mudanças 

geradas pela pandemia de Covid-19, que mudou radicalmente a rotina desses profissionais a 

partir de março de 2020.  

4.1 A motivação pela docência 

Segundo a teoria da autodeterminação, a motivação intrínseca envolve interesse e prazer pela 

tarefa executada, sendo uma motivação autônoma inerente (RYAN; DECI, 2015). Neste caso, 

o docente sente-se totalmente confortável e feliz no trabalho, sendo que sua motivação e escolha 

pela docência é um marco na vida. Ainda segundo a teoria da autodeterminação, a motivação 

intrínseca está relacionada à satisfação de três necessidades básicas: autonomia, competência e 

pertencimento.  

Foi possível perceber que a boa parte dos participantes demonstrou possuir motivação intrínseca 

para a docência. Para E17, por exemplo, a docência é algo que se tornou único, após ter sido 

“mordido” pelo “bichinho da sala de aula”. 

A gente chama do bichinho da sala de aula que me mordeu, é o que a 
gente fala entre a gente, cara, quando o bicho da sala de aula te morde, 
eu só pararia se falassem, hoje em dia que acabou, não tem mais escola 
de negócios, não tem mais vaga para você, mesmo assim eu ainda 
procuraria em outros lugares, né, daria aulas em contato com outras 
empresas, como escritórios, tentaria vender mais treinamento 
empresarial, que de certa forma você está dando aula, (risos) ou então 
eu vou dar aula, mais aula para a empresa, mas cara eu não me vejo 
sem dar aula não” (E17) 

 
Nos relatos de outros professores, também se evidencia que a profissão docente é um caso de 

motivação autônoma (RYAN E DECI, 2015).  
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Eu acho que a melhor forma de você gerar valor para o mundo é a 
docência, tanto é que a minha empresa, se você olhar lá é [nome] 
treinamento executivo e assessoria empresarial. O treinamento 
executivo é antes, porque o meu primeiro intuito é transformar as 
empresas, transformar o mundo através justamente da educação, 
acredito muito na educação. (E13) 

O que me motiva a ser professora é ajudar o aluno a fazer mudanças 
na vida dele. É isso que me motiva. (E14) 

Eu gosto muito de evolução do ser humano. Se eu pudesse ajudaria 
todos. (E2) 

 
Podemos perceber que a paixão em fazer parte da mudança de pessoas, do crescimento delas, 

o qual, de acordo com SDT, faz parte dos nutrientes essenciais para a motivação intrínseca, 

tornando-se a motivação autônoma, experimentando o bem-estar fisiológico e psicológico 

(RYAN; DECI, 2015), pode ser descrito conforme o comentário do entrevistado E4. 

As pessoas quando falam de motivação, a motivação principal é saber 
que você pode tocar na vida das pessoas e mudá-las, e gerar 
oportunidades, acreditei sempre que o mestre é o farol que ilumina o 
caminho, mas não faz ninguém caminhar, então o teu papel como 
docente é ser um facilitador, é criar uma versão melhor nas pessoas 
delas mesmo. Daí vem uma parte de vossa fala, o que é a motivação? 
A motivação é sempre no outro, de tocar na vida do outro, no coração 
do outro, e as pessoas irão te perguntar: "Todas as turmas são fáceis?" 
Não. "Há desafios?" Os mais variados possíveis, de aluno que não 
quer, de turmas difíceis, de você que está no mau dia, você com seus 
problemas, mas cada turma é uma turma e cada turma você tem uma 
oportunidade de significar, isso te motiva, te desafia. (E4) 

 
Outro ponto importante para destacarmos que faz a diferença na escolha pela docência é a 

vocação em ser professor. Essa vocação, que pode ser associada à necessidade de competência, 

parece contribuir para a motivação intrínseca desses docentes (RYAN; DECI, 2015). 

Eu sempre falo com meus alunos no início da aula, né, Deus me deu o 
dom da didática, então eu tenho muita facilidade pra dar aula 
principalmente pra quem não é... pra quem não é contador. (E10) 
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Isso é uma coisa muito impressionante, porque assim, olha, não tem 
expressão em português para isso, então, eu vou ter que usar em inglês, 
tá? O único gift, o único dom verdadeiro que eu tenho profissional é 
dar aula e eu nasci para isso. E, literalmente, sabe?” (E9) 

Mas eu realmente tenho facilidade, isso sempre foi uma, sempre foi 
uma, uma habilidade que eu tive, tal, desde criança”. (E16) 

 
O entrevistado E7 demonstra uma vocação que ele próprio não sabia que possuía, através de 

colegas que extrinsecamente o motivam à área da docência, tendo como lócus da causalidade a 

percepção de algo externo. 

Primeiro eu tinha até comentado, porque as pessoas me davam esse 
feedback na empresa e falou: “Nossa, por que você não dá aula? Você 
tem jeito para coisa, você tem muita paciência de explicar”. Eu sempre 
gostei, eu falava para o pessoal: se alguém quiser aprender alguma 
coisa, se quiser ficar depois do horário e vem aqui que eu te ensino. 
Então eu gostava muito, eu sempre gostei de ajudar mesmo, então 
mesmo às vezes como executivo em empresa eu não via só aquilo sabe? 
Eu queria sempre que as pessoas crescessem, desenvolvessem, então 
isso me encanta muito quando as pessoas querem aprender, porque eu 
sou assim também (E7) 

 
No caso de E8, percebemos que, além da vocação, a família também é de professores, entretanto 

nunca “forçando” o entrevistado a se tornar docente, demonstrando a motivação extrínseca de 

regulação introjetada. 

Me encontrei nessa área, sempre gostei muito da docência, docência 
sempre teve muito presente em mim, porque desde a época da escola 
eu ajudava os amigos com reforço, eu ia bem na prova e ajudava, vi 
nisso também a oportunidade de ganhar dinheiro, ganhei muito 
dinheiro, final de ano ajudando pessoas de anos anteriores, com aula 
de reforço de física, de matemática, de ciências exatas como um todo, 
depois eu dava aula de inglês, fins de semana, dei aula de inglês porque 
era o equivalente ao intercultural de Porto Alegre. A minha mãe foi 
professora, a minha avó professora, tenho tias professoras, mas nunca 
ouve uma imposição, e eu acabei percebendo que não importava o 
assunto, a partir do momento que eu me dedicasse a entendê-lo eu tinha 
ou tenho, uma habilidade em traduzir aquele assunto, em materializar 
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aquele assunto para a realidade daquela pessoa, e desde então eu tenho 
recebido convites das mais variadas ordens. (E8) 

 
A entrevistada E13 começou a carreira docente em função de uma oportunidade, demonstrando 

o perfil regulador externo. Com o tempo, no entanto, essa motivação se internaliza, já que “dar 

aula é que nem cachaça”. 

Eu acho assim, eu acho que foi uma oportunidade. Ser professora foi 
uma oportunidade que surgiu e eu enxerguei o brilho no olho. Eu 
enxerguei um desafio. Eu... eu gosto muito de novos desafios e dar aula, 
poder ensinar e poder passar um conhecimento numa área que eu 
gostava muito, que é gerencia de projetos, que eu adoro, isso fez com 
que eu aceitasse essa, o início da docência, né, lá no início. Se tu for 
conversares com muito dos professores tu vai ouvir uma palavra que 
eles falam assim "Dar aula é que nem cachaça". (E12) 

 
Nesta frase de E2, compreendemos a satisfação inerente da docência. 

Sim, nunca deixei de dar aula. Eu sempre disse assim: Eu estive gerente 
na empresa X, eu estive diretora na faculdade Y, e uma professora eu 
sou. (E02) 

A motivação pela docência, em alguns casos, foi capaz de ofuscar a motivação por outras 

atividades. 

Chegou um ponto que eu já não tinha mais vontade de acordar e 
trabalhar na empresa [nome da empresa], eu só queria dar aula. (E12) 

 

Outro ponto destacado é a escolha pela docência a partir de convites de colegas ou amigos. Esta 

decisão pode ser associada à necessidade de pertencimento. 

A professora [nome] era colega do meu tio, enfim... Ela foi me 
convidando para estar mais próximo, então a gente, e hoje a gente é 
muito amiga. E aí o ano passado ela me indicou para a coordenadora, 
para começar a dar aula justamente nessas coisas que eu gosto. (E16) 

Aí eu percebi, e aí eu conheci o professor X e comecei a acompanhar 
as aulas dele e ele falou pra mim, ele é evangélico, disse que Deus tinha 
dado um dom pra mim e aí ele me sugeriu fazer, começar na faculdade 
X, fiz exame lá, passei na seleção, fiz o mestrado que eu falei pra você, 
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depois ele também me motivou pra fazer esse doutorado então deu tudo 
certo. (E10) 

Bom, aí eu fiquei, fechei o MBA da [IES] e aí a [nome] me mandou uma 
mensagem, eu me lembro muito bem que isso foi em julho de 2007. Ela 
"Eu sei que tu tá como executiva do Terra, assim assim assim, abriu 
uma vaga pra trabalhar como professora monitora do Executivo 
Júnior, turma 8”. (E12) 

Eu era da área de business, de serviços e tal. Mas ok vamos embora, 
gerente de projeto que é gerente de projeto vai. Aí eu fui, e nessa época 
eu comecei a ter mais contato com o coordenador por conta desse 
projeto, e ele falou “esse ano vou te colocar na FGV”, porque ele não 
coordenava MBA nessa época, quem coordenava era o [nome do 
professor]. (E13) 

 
Para E6, a motivação pela docência também se deve ao sentimento de valorização que vem com 

a maturidade, ao contrário do que pode ser observado no trabalho em organizações, fenômeno 

chamado de ageísmo ou etarismo (AYALON; TESCH-RÖMER, 2018; SILVA; HELAL, 

2019). 

Eu vejo muito professor saindo das empresas e indo pra FGV. Porque 
numa empresa, Daniel, quanto mais velho você fica, menos você é 
valorizado. No ensino não. No ensino quanto mais velho você fica, mais 
você é valorizado. Pela bagagem, uma série de coisas. Tanto é que no 
início da Fundação Getúlio Vargas eu mentia a minha idade, né. Eu 
entrei com 22 anos, mas eu passei dez anos dizendo que eu tinha 29 
anos. (E6) 

 

Em resumo, e conforme ilustrado na Figura 3, estes relatos mostram que a escolha pela 

profissão de docente é formada por um contínuo motivacional, com parte dos docentes 

intrinsecamente motivados, por um lado, e a outra parte motivados extrinsecamente, com 

destaque para a introjeção, que ocorre quando a motivação decorre da necessidade de obter 

aprovação externa ou interna.  
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Figura 3 – Professores e o contínuo da motivação 

 
 

4.2 Satisfações e insatisfações com a docência 

Além da motivação, também investigamos os fatores de satisfação e insatisfação com a 

docência. Como fatores de insatisfação predominaram a falta de reconhecimento e valorização, 

além de problemas com os alunos, incluindo a falta de interesse e a arrogância demostrada por 

alguns. A burocracia em torno do trabalho docente também gera insatisfação. 

O que que eu não gosto, é isso? Deixa eu pensar. Eu não gosto daquele 
aluno encrenca. É, aquele aluno que se acha maior que o professor e 
ele fica dando aquelas tiradinhas para ver se o professor vai cair ou 
não. (E12) 

A primeira coisa é o aluno desinteressado. Acho que o aluno que vai 
lá, desliga a câmera e volta 30 horas depois, está ali estragando aula. 
[...] Número um, cara, é uma turma desinteressada e quieta, o dia 
demora muito a passar. Quando você vai e estimula com pergunta e a 
turma nada, essa é o pior para o professor, e eu falo, verbalizo isso, 
gente, não é um monólogo. Vocês são 30 estudos de caso, falem, 
angústias, alegrias, dilemas, coloca isso na sala de aula, porque eu vou 
enjoar da minha voz e vocês também, é uma troca então é um pacto já 
de início. (E17) 
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Mas dizer assim que eu não gosto, é uma coisa bobinha não é, nem 
cabe na tua pesquisa, mas as vezes a gente recebe uma instrução, eu 
brinco no atacado, para todo mundo, atenção em qualquer instituição 
que eu já passei, todas sem exceção. Prezados professores é importante 
que vocês coloquem o material didático na data certa. Prezados 
professores por favor publiquem as notas em tempo. Prezados 
professores por favor não esqueçam tal coisa, [...]. E aí depois eu 
comecei a entender que faz parte, se eu fosse gestor eu faria a mesma 
coisa, até porque dar nome aos bois, pode ferir suscetibilidade. (E8) 

Na verdade, corrigir prova até vai, mas não é o melhor da história, mas 
a grande coisa que eu não gosto são essas coisas burocráticas sabe? 
[...] Pode me dar a turma mais complicada que for, eu vou falar com 
eles, eu duvido que eles briguem comigo. Isso é verdade Daniel, nunca 
ninguém brigou comigo. Agora essas coisas de sistema, esses detalhes, 
isso aí me mata, isso me destrói. (E3) 

 
A rotina de viagens também foi um ponto destacado pelos participantes, conforme será 

abordado em detalhes mais à frente, além de elaborar e corrigir provas. 

A parte ruim cara, sem dúvida, é aeroporto e hotel não tem parte pior, 
tá? Ah! Tem, tem outras coisas que são muito chatas: elaborar prova e 
corrigir prova é insuportável, é insuportável literalmente. (E9) 

 
Outro ponto que pode ser observado é a incerteza do trabalho como docente sem vínculo de 

trabalho, o que gera dúvidas e insegurança quanto à renda recebida. A questão da atividade 

paralela, que também será abordada mais à frente, parece surgir dessa necessidade de fontes 

alternativas de renda e também de uma cobrança por parte de alunos e coordenadores, que 

“cobram” dos docentes a “experiência de mercado”. 

Com relação aos fatores que trazem satisfação, a interação com os alunos apareceu com bastante 

frequência.  

Tá. O que que eu gosto. Eu gosto da interação com o aluno e com o 
desafio do ensino. (E12) 

Eu me vejo com 90 anos e dando aula. Claro que aí vai ser só uma 
turma por mês, mas jamais vou largar a docência, não tem nenhuma 
chance disso acontecer, zero. Eu me realizo dando aula, e o que que eu 
mais gosto? O que eu mais gosto disparado é a interação com os 
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alunos, eu gosto de preparar as aulas, mexer no power point, achar 
vídeos, achar fundos legais, achar fotos legais, achar conteúdo de 
ponta, eu adoro pesquisar e ir atrás desse conteúdo, mas, sem dúvida, 
que a melhor parte é estar lá na frente e tu ver que está todo mundo 
gostando[...] entregando o teu melhor para os teus alunos, eles estão 
vendo que aquilo é o melhor e isso não tem o que pague, assim isso é 
disparado a parte que mais é legal de longe assim e também está nessa 
minha, nesse meu gosto por pesquisar, por ir atrás é uma maneira de 
ficar atualizado, que é a maneira divertida, muito boa também de ver o 
que está surgindo de legal no mundo. (E9) 

Gosto de tudo, eu posso dizer que eu gosto de tudo relacionado com 
esses contatos com colegas, com alunos, ou conveniados, né, que se 
tornaram grandes amigos. (E5) 

 

Outro ponto destacado diz respeito à valorização do professor, independentemente da idade. 

Eu vejo muito professor saindo das empresas e indo pra Fundação. 
Porque numa empresa, Daniel, quanto mais velho você fica, menos 
você é valorizado. No ensino não. No ensino quanto mais velho você 
fica, mais você é valorizado. Pelo pela bagagem, uma série de coisas. 
Tanto é que no início eu mentia a minha idade. Eu entrei com 22 anos, 
mas passei dez anos dizendo que eu tinha 29 anos. (E6) 

 

4.3 Atividades paralelas à docência 

Um dos objetivos específicos deste estudo é compreender em que medida os professores têm 

atividades paralelas a docência. Podemos então, perceber, que a vida executiva ou 

empreendedora para muitos docentes é algo tido como natural. Há tanto participantes que 

começaram no “mercado” e, posteriormente, iniciaram a carreira docente, e aqueles que 

começaram a carreira como docentes – na graduação, mestrado ou pós-graduação – e 

posteriormente buscaram ampliar seu leque de atividades, passando a atuar como consultores, 

palestrantes ou empreendedores. Há também os que assumiram a função de coordenação de 

cursos. Conforme destaca um dos participantes, muitos “estão com um pé em cada canoa”.  

Então eu acho que eu sou de verdade, sem qualquer tipo de pieguice, 
um privilegiado de estar em sala de aula, eu me sinto muito bem, e 
comecei a me sentir ainda melhor, quando eu podia ser exatamente 
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aquele ser com um pezinho em cada canoa, um pezinho na canoa do 
mercado, um pezinho na canoa da academia. (E8) 

 
De acordo com os entrevistados 8 e 11, quando o professor exerce atividade profissional além 

da docência, existe um respeito maior por parte dos alunos. 

Em sala de aula eu sou respeitado, porque que eu tenho uma vida 
profissional intensa, ou seja, eu vejo que o aluno me valoriza, o aluno 
do MBA, de fato, o que ele deveria valorizar é a experiência (E8) 

Alguns professores abriram empresas de consultoria, pois com o conhecimento adquirido pelos 

estudos e com os alunos sendo uma excelente base de interessados, naturalmente surge a 

oportunidade de ter uma carreira paralela a docência. 

Eu comecei com essa coisa de consultoria e aulas. Comecei a dar aula, 
inclusive em turmas in company, e fora do Rio também. [...] Em 
paralelo a isso, foram vários projetos de consultoria durante a minha 
carreira como, vamos dizer assim empresária. (E13) 

 
A consultoria também representa uma fonte de renda diferente, que permite ao professor lidar 

melhor nas situações em que há redução na atividade docente.  

É até uma das críticas que eu tenho muito a professor de MBA, os caras 
vêm, "ah, mas tá difícil para caramba, foi cortado o número de aulas, 
caramba, a gente vivia só de aula". Eu olho e falo, cara, você tem que 
vender consultoria, porque, em tese, você não pode ficar dependendo 
somente de aulas, em tese, o professor é de MBA, ele é de MBA porque 
ele tem que estar no mercado. (E17) 

 
Para alguns professores, a experiência no mercado traz uma bagagem de conhecimento que é 

importante para sua atuação como docente, conforme destacado em outras falas anteriores. 

O que o aluno gosta e eu gostava enquanto aluno de graduação. [...] 
Porque, assim, quando eu vou falar sobre balanço patrimonial, 
demonstração de resultado; aí depois eu dou os exemplos vividos por 
mim né? (E10) 

Isso nos deu base, nos deu embocadura para pegar esse “know how” 
do mundo corporativo e transferir para a parte acadêmica, e aí surge 
uma coisa que é apaixonante, que é a sala de aula. (E4) 
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Para o entrevistado 6, a vida acadêmica é anterior à consultoria, que o ajudou com o trabalho 

em sala de aula, propiciando melhores exemplos e mais experiência. 

Então, eu fiz um caminho reverso, a maioria dos professores da 
Fundação entrou no mundo profissional depois foi pro acadêmico. [...] 
Eu comecei a dar consultoria não com o intuito de dar consultoria, mas 
por incrível que pareça, com o intuito de aprender, né, porque eu, o 
que eu conhecia era uma coisa teórica. Então eu me obrigava a fazer 
consultoria, às vezes por preços baratos, é... dando aquela desculpa 
pro aluno "ah não, eu te ajudo lá na empresa...", mas o meu intuito 
naquele momento era entender o processo produtivo, entender questões 
gerenciais, porque eu era muito, eu era muito imaturo vamos dizer 
assim, profissionalmente, né. (E6) 

 
O entrevistado 6 também compreende que é um esse é um movimento que se retroalimenta, 

contribuindo tanto para o professor quanto para o aluno. 

Eu acho que é um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais eu dou aula 
na Fundação, mas me chamam pra consultoria, melhores vão ser 
minhas aulas porque eu uso mais exemplos. Aí eu vou ser mais bem 
avaliado, vou ser mais chamado pra mais aula. Aí eu vou ser chamado 
pra mais consultoria. Então ele se retroalimenta. (E6) 

 
Os professores que possuem o perfil da prática aliada a acadêmica demonstram gostar de sair 

da zona de conforto. 

Que é voltada pra compartilhamento de conhecimento, eu tô montando, 
eu tenho um negócio online e resolvi me dedicar exclusivamente a ele. 
Então eu tô desde outubro me dedicando na construção desse negócio 
online com cursos, mentorias e algumas outras... grupos fechados, 
algumas coisas, tudo voltado pra qualidade e segurança do paciente e 
acreditação. (E16) 

Eu costumo falar que é próprio das pessoas de mentes inquietas, então 
assim o professor é um empreendedor, só que é um empreendedor do 
conhecimento. (E15) 

 
Para o entrevistado 8, aquele que continua somente como executiva, acaba por “emburrecer”, 

visto a falta de tempo e o compromisso 100% dedicado ao trabalho. 
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Eu tenho muitos amigos executivos, e eu vejo que por mais brilhantes 
que eles sejam, eles entram numa curva de emburrecimento, ou seja, o 
cara que vai pro mercado de trabalho é muito difícil que ele tenha 
motivação, o tempo e a organização para estudar, então eu vejo que há 
uma curva natural de emburrecimento. 

 
A Figura 2 ilustra a trajetória ocupacional dos participantes. Enquanto alguns começaram como 

decentes e, posteriormente, passaram a exercer outras atividade, a maioria vez a trajetória 

inversa, ou seja, começaram como profissionais de mercado e, posteriormente, se tornaram 

professores. 

Figura 4 – Trajetória ocupacional dos participantes  

 

 

Os cursos de MBA parecem necessita de docentes com perfil executivo para ensinar em sala de 

aula, ou seja, em vez de “educar os adultos”, eles devem “auxiliá-los a aprender”. Neste aspecto, 

erroneamente alguns educadores usam a pedagogia para descrever o seu trabalho. Para garantir 

a congruência do crescimento dos novos processos de ensino executivo, a palavra correta seria 

andragogia, o qual significa a arte e a ciência de ensinar adultos. O processo de aprendizagem 

em um MBA executivo enfatiza a formação técnico-profissional, exigindo uma filosofia de 

ensino adaptativa para estudantes em constante mudança e intrinsicamente motivados (BOFF 

et al., 2018; FORREST III; PETERSON, 2006). 

Nesse sentido, as características dos programas executivos devem ser principalmente focadas 

em contratar professores com experiência em aplicar na prática a teoria por eles ensinada, uma 

vez que o perfil dos estudantes é de adultos experientes no ambiente corporativo. Neste aspecto, 

a teoria da aprendizagem vivencial deveria ser considerada pelos professores como uma das 

referências principais de ensino. (ROGLIO, 2006; ROGLIO; COELHO, 2009) 

• E1, E3, E5, E6, E8, E9

Docência è Mercado
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Através das entrevistas realizadas notamos a contribuição que os docentes querem deixar para 

o mundo, o seu legado como educador. Para Nóvoa (2017, p. 1130):  

Ser professor é conquistar uma posição no seio da profissão, mas é 
também tomar posição, publicamente, sobre os grandes temas 
educacionais e participar na construção de políticas públicas. É 
aprender a intervir como professor. 

 
Notamos que o(a) professor(a) acaba por atuar como executivo, consultor ou empresário em 

alguma fase de sua vida profissional. Para alguns que iniciaram na docência, a consultoria 

propicia um crescimento para trazer exemplos reais as aulas. Para aqueles que iniciaram a vida 

como executivos, percebem na docência a continuidade da sua vida profissional, visto que seu 

objetivo é ajudar, ensinar os profissionais estudantes, criar um legado, evoluir constantemente 

como pessoa.  

4.4 Desafios do trabalho flexível e “móvel”  

Esta seção é dedicada aos desafios da vida móvel, com viagens constantes. Abordamos os 

conflitos entre a vida pessoal e profissional, o desgaste físico e emocional dos docentes, assim 

como seu bem-estar, sua qualidade de vida. Na seção seguinte, discute-se os impactos da 

pandemia de Covid-19, que acabou por abruptamente interromper essa rotina, mas trouxe novos 

desafios. 

Diversos entrevistados comentam as dificuldades da intensa rotina de viagens anterior à 

pandemia. O cansaço físico, o tempo perdido em aeroportos e escalas, a falta do conforto da 

própria casa, os horários irregulares, além do trabalho nos fins de semana, comprometendo o 

tempo de lazer, são os principais problemas relatados. Ao mesmo tempo, o gosto de estar em 

sala de aula, a fuga da rotina da casa, o status de professor de uma IES de prestígio nacional, e 

o prazer de conhecer diferentes cidades e regiões do Brasil são os contrapontos. 

A única coisa é o cansaço físico, mas, assim, a gente pega escalas, isso 
é uma coisa complicada, voos, escalas, mas quando a gente entra em 
sala de aula e tem o retorno dos alunos é muito gratificante, uma 
coisa, assim, para mim, muito, muito energizante. Então, é isso que eu 
acho que faz o professor. Então, eu não tenho muito o que reclamar 
com relação a isso não, eu acho que é um trabalho, é um trabalho muito 
interessante, acho que você tem de viajar o Brasil inteiro. [....] Eu 
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costumo dizer a seguinte coisa, é você ter uma vida de astro de rock, 
de astro de música, você está sempre em turnê, você fica só em turnê, 
subindo e descendo, entrando de ônibus e saindo de ônibus e de van, 
saindo de van, entra em táxi, sai de táxi, é cansativo. (E1) 

Cara, é uma vida muito sacrificante, tá? No início é muito legal, 
porque você vai para tudo quanto é lugar legal do Brasil, tem motorista 
te esperando no aeroporto, tu ficas nos melhores hotéis, tu és aplaudido 
de pé no final da aula, tu conheces todo Brasil e é legal para caramba. 
Só que chega um ponto que cansa, porque em algum momento você não 
aguenta mais aeroporto, não aguenta mais hotel, que hotel por melhor 
que seja, às 5:30 da manhã começa aquela paulada de bateção de 
porta, a cama nunca é igual a tua. Então, assim, é uma rotina muito 
exaustiva. (E9) 

Então vamos lá, eu acho o seguinte, eu gosto de viajar para caramba, 
mesmo a trabalho eu gosto, porque eu acho que você da um tempo da 
sua casa, você conhece novas coisas, eu sempre fui muito curiosa sobre 
cultura dos lugares, é muito diferente, eu já dei aula em praticamente 
todos os estados do Brasil. Eu brinco com as minhas filhas às vezes, eu 
pego o mapa do Brasil eu fico marcando, esse eu já fui, esse eu já fui 
não sei quantas vezes, esse eu já fui, são poucos os estados que eu não 
fui. Para o Tocantins eu acho que eu não fui, para Rondônia eu não fui. 
[...] Então, assim, eu gosto dessa coisa, isso não é nada glamoroso, 
viajar pelo país, você também deve ter uma rotina que não é fácil, mas 
assim viajar pelo país dando aula não tem nada glamour, é coisa do 
tipo as vezes você fica horas na estrada, chega lá em cima do laço, tem 
que vestir uma roupa, botar um sorriso no rosto e ir para sala de aula, 
às vezes dar quatro, cinco, oito horas de aula direto. Isso não é fácil, 
não é para qualquer um não. (E13) 

O lado negativo é o cansaço mesmo. (E5) 

 
 
Outro ponto interessante na vida móvel são as interações que ocorrem em diversos momentos, 

seja no aeroporto, dentro do avião, no hotel. O contato e a regionalidade de um Brasil gigante 

contribuem para que o trabalho se torne menos extenuante e mais agradável. 

O problema dos voos, atraso, cancelamento, isso gera um stress. O lado 
positivo é o contato humano que você vai ter com teus alunos, a 
cultura de cada estado, cada cidade. Isso é importante né, é conhecer, 
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então, por exemplo, eu dei aula em Angola, então realmente foi gostoso, 
ver as coisas boas de Angola, a pobreza, a riqueza. (E10) 

A oportunidade de conhecer o Brasil quase de ponta a ponta, hoje eu 
não conheço o Acre, Amapá, Roraima, isso é uma felicidade porque 
hoje como empresário, como executivo, como gestor e professor eu 
posso dar exemplo de Belém de Pará, das castanhas do mercado, ver o 
peso da tradição gaúcha de entrar numa sala de aula e saber que todos 
os alunos gaúchos sabem cantar o hino do Estado, que é uma coisa 
mágica que eu já vi mais de uma vez acontecer em uma sala de aula, 
que é uma coisa incrível. Que é ir pro Centro-Oeste, ver um local como 
Goiânia explodindo, crescendo exponencialmente, que é ir pra 
Dourados e ver como esse Brasil é rico no agro, como ir pro Nordeste 
e ver como o Baiano, o Cearense, o Alagoano, o Sergipano ele é 
empreendedor, e aí você tem um nível cultural que talvez com seu 
recurso próprio você não conseguiria, algumas situações e movimentos 
se você não tivesse ganho um centavo só pela oportunidade e 
conhecimento que você adquiriu em uma região já teria valido a pena. 
[...] As suas histórias, as suas vivências e as suas criações. Isso o 
Google não sabe, ele jamais vai saber, então só coisas assim positivas, 
talvez o que há de mais negativo é a distância. (E4) 

Eu sempre amei viajar, eu sempre amei um rabo de avião, tanto e que 
você vê, eu fui pra Califórnia, eu morei em Roma, morei três anos em 
Florianópolis, e tal a questão do avião nunca me incomodou. Eu via 
como um momento de socialização no aeroporto com os professores, 
para trocar ideia, existe muita risada, sempre existiu muita risada no 
avião, avião vai cair, aqui tem uma velharia da fundação, nossa a 
fundação é patrimônio dela, então, sempre teve muita coisa legal, 
assim, de troca, é claro, sempre tem as panelinhas, mas a gente diz que 
tem a galera do bem e a galera do mal, e como em qualquer lugar, 
então, isso sempre me agradou. [...] Essa questão de comportamento 
de viagem é muito interessante, tem toda a questão da socialização, à 
noite com os professores quando você está no mesmo hotel, vivendo a 
experiência, muita risada, isso é muito bacana também. E, óbvio, a 
nossa adaptação à cultura local. (E17) 

 
Apesar do lado positivo das viagens, os problemas que surgem em função do tempo “na estrada” 

sugerem que essa rotina cobra o seu preço dos professores, na forma de deterioração da saúde 

física, estresse e adoecimento.  
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Óbvio que, assim, ano passado, no retrasado, estar há 8 anos fazendo 
isso você fala, poxa as costas estão doendo, um pouquinho de peso, 
então, eu ganhei peso. (E17) 

Então, isso exige da gente o nível de saúde mental, saúde mental e 
saúde física muito grande. Eu vi muitos colegas, mas que sucumbiam 
à exaustão, ao cansaço, estafa, etc. Quem nunca passou por isso, né, 
mas você tem que ter um nível grande de concentração, tem que ter 
foco para você poder entregar o seu melhor, então, isso é uma coisa, 
que, por exemplo, que para mim é uma coisa muito grande, né, do tipo 
o cara tem que ter isso, não é só você conhecer, não é só você conhecer 
o conteúdo, você tem que saber inclusive se controlar pessoalmente, 
porque o cansaço é muito grande. (E1) 

Então, não tive nenhuma doença, o estresse, ele é inevitável. Você tem 
estresse porque são vários pratos para equilibrar, não tivemos 
dificuldades financeiras, mas o estresse é, por exemplo, uma 
chateação. Mas o estresse do cotidiano que acho que todo mundo tem, 
eu acho que o estresse faz parte pra te manter ativo. (E4) 

Sim, eu já tive doença. [...] Eu me lembro uma vez, que eu estava com 
uma carga horária muito pesada, bem no início também. Eu estava com 
três noites inteiras. Então eu entrava às cinco e meia da tarde e 
terminava quinze pras onze. E eu me lembro numa dessas aulas, eu 
cheguei, sentei e eu comecei a me sentir mal assim, sabe? A minha vista 
começou a parar, assim. E aí eu pensei "Não, eu tenho que tomar 
alguma providência, não pode continuar assim. E outras vezes também, 
que eu, eu acabei assumindo uma aula de manhã, então segunda e 
quarta eu dou aula das oito às nove e meia e na mesma quarta eu 
voltava e dava aula das cinco e meia às onze. 

Tem épocas obviamente que eu acho que eu fico nervoso, ansioso, 
talvez a palavra seja estressado, mas nunca que isso tenha me 
impactado a ponto de eu, claro que eventualmente a cabeça está a mil, 
aí tu termina de dar aula às dez para onze da noite numa sexta feira, e 
no dia seguinte as oito e meia tu tem que dar aula de novo, aí tua cabeça 
está a mil, tu vai dormir as duas da manhã, mas sabe vou dizer assim, 
nada que eu possa dizer que seja, não me lembro de ter somatizado 
nada, nem coisas de LER que as vezes alguém tem. (E8) 

Cara, eu acho que sim. Assim, perda de voz, volta de viagem, muita 
viagem, uma atrás da outra e aí você, eu uso hoje o microfone, porque 
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eu disparei a perder a voz e com muito frequência e hoje eu uso o 
microfoninho. (E17) 

Porque eu estava dando aula na [nome faculdade], dando aula na 
[nome faculdade. Assim, fazendo apresentação, indo a congressos... 
Não dá. E então eu tive, eu tive um sangramento nas cordas vocais. 
Super importante, fez um hematoma, tive que fazer cirurgia. (E16) 

Foi no ano da Copa de 2014. Foi aquela época que eu, é, eu entrei na 
[nome faculdade] pra assumir aquelas aulas de graduação, eu tinha 
uma noite de graduação, é, na [nome faculdade] e mais três noites de 
graduação na [nome faculdade]. Então eu dava quatro noites inteiras 
em sala de aula. E eu me lembro que eu falava muito e eu comecei a ter 
dores aqui assim, ó. No maxilar. E eu falei "Meu Deus porque que eu 
estou com essa doença?". Aí eu procurei um otorrino e ele me mandou 
fazer um monte de exames e aí ele perguntou "tu dá aula?", eu falei 
"dou aula". Isso é uma doença recorrente de quem dá muita aula. 
(E12) 

Sim. Não tanto, burnout nem tanto, porque o burnout clássico é no 
sentido, assim, de você não comer. Isso eu não tive não, eu já tive 
momentos de extremo cansaço, mas foram episódios, nada que me 
tirasse do combate assim não, porque eu sempre invento alguma coisa, 
eu procuro sempre cuidar da minha cabeça para isso, né? Então, eu 
não tive problema de apetite, por exemplo, eu não tive síndrome do 
pânico, nunca tive coisas assim do tipo. Conheço muitos colegas que 
tiveram, mas eu nunca tive isso não. Eu já tive um momento, assim, eu 
acordar um dia no hotel e dizer, caramba, onde eu estou? Aí, dura 2 
segundos e pronto, mas nada, assim, muito grave no sentido de lhe 
tirar de combate. (E1) 

Então, me dá, já me deu insônia sim, quando era uma turma muito 
difícil, assim, que era muito comum, Porto Alegre, Curitiba, às vezes 
São Paulo, e já aconteceu de dar insônia sim, mas doença, doença não. 
(E9) 

 
A Figura 5 sumariza as evidências encontradas a respeito do trabalho móvel. Na próxima seção, 

são abordados os desafios da realidade trazida pela pandemia de Covid-19. 
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Figura 5 – Vantagens e desvantagens da mobilidade 

 
 
 
Uma das questões colocadas aos participantes diz respeito ao equilíbrio entre vida pessoal e 

vida profissional. As respostas foram bastante variadas, mas o que parece predominar é o 

desequilíbrio, mesmo entre aqueles que relatam a importância de uma vida equilibrada. Esse 

resultado deve-se, em parte, à alta centralidade do trabalho dos participantes, associada à sua 

motivação intrínseca pelo trabalho que realizam, mas também às dificuldades de manter uma 

rotina mais equilibrada num contexto de trabalho flexível, em que o docente não tem controle 

sobre as demandas que surgem e, em certa medida, precisam sempre responder 

afirmativamente, sobre pena de “não ser chamado” no futuro. 

Então eu tenho, eu acho que eu tenho um equilíbrio interessante entre 
a profissão, o trabalho e a minha vida pessoal. [...] Agora, em relação 
ao bem-estar, a gente sempre às vezes deixa a nossa vida por último. 
[...] E aí eu comecei de repente sentir umas dores recentes e eu vou ter 
que fazer uma cirurgia da hérnia, uma coisa simples, mas você sabe 
que vai ter que fazer. Então que nem eu sinto, às vezes não faz uma 
academia, não faz uma caminhada. Então eu sinto que eu tenho que 
cuidar mais de mim. (E7) 

Se deixar, eu trabalho vinte e quatro horas por dia, né? (E10) 

Só que fica para trás o que o dinheiro não compra, que é o crescimento 
dos seus filhos, que é o seu relacionamento amoroso, a presença dos 
seus pais, tua vida familiar, e por que não dizer sua vida corporativa. 
Não há sucesso na carreira que compense um lar fracassado. (E4) 

O que você começa discutir é o quanto tempo você quer ficar fora de 
casa. Então há pelo menos cinco anos eu limito a minha agenda a 20 

Vantagens

• Conhecer o Brasil inteiro, 
regionalidades e culturas;

• Networking e socialização com 
professores e alunos;

• Status e reconhecimento;
• Fugir da rotina;

Desvantagens

• Estresse e cansaço físico e mental;
• Adoecimento;
• Horários irregulares;
• Trabalho nos fins de semana, 

prejudicando o convívio familiar e o 
lazer;

• Muitas horas gastas em 
hotel/aerporto/avião.
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turmas por ano. Então 20 turmas é o máximo que eu dou por ano, pra 
exatamente poder ficar em casa, né. Mas a motivação sempre existiu. 
(E6) 

Se eu considero ter uma vida equilibrada? Não. Porque eu trabalho 
demais e eu tenho que exercitar o meu "não". Eu não sei dizer não. 
Eu gosto do desafio e eu abraço. Então eu tenho que aprender a dizer 
mais não. Acho... Se eu perguntar pros meus filhos eles vão dizer que 
eu trabalho demais e meu marido trabalha demais. Então a resposta é 
não, não tenho uma vida equilibrada. (E12) 

Então eu acho que mantenho equilibrado, principalmente depois que 
a minha filha nasceu, de dizer o seguinte, casa era sinônimo de 
trabalho, onde eu estava com o laptop aberto eu trabalhava, depois que 
a minha filha nasceu, casa é lugar da família, quer trabalhar eu venho 
aqui pro escritório. (E8) 

Você não deve deixar a sua vida pessoal passar por causa da sua vida 
profissional, e por um outro lado você não deve deixar a sua vida 
profissional passar por conta da sua vida pessoal, acho que as duas 
coisas têm que ir juntas. (E13) 

4.5 O contexto da pandemia 

Para os entrevistados, a pandemia tem se mostrado estressante, na medida em que exigiu uma 

rápida adaptação e novos aprendizados. Além disso, a interação pessoal com os alunos, um 

aspecto considerado essencial para a prática docente, praticamente se perdeu com as aulas por 

videoconferência. Ao mesmo tempo, a pandemia viabilizou um maior equilíbrio entre vida 

pessoal e vida profissional, na medida em que eliminou o tempo gasto com as viagens.  

Antes da pandemia, havia interações presenciais e os naturais desgastes com viagens, com 

hospedagem em hotéis e uma rotina de alimentação e sono nem sempre adequada. Com a 

pandemia, a realidade passou a ser escritório em casa, sem saídas, sem aeroporto, aulas online 

via videoconferência, interações digitais e mais interação com a família. Um dos entrevistados 

com filho pequeno, por exemplo, acredita que uma das maiores dificuldades no futuro será 

colocar os professores de volta na sua rotina de viagens. 

Um dos principais efeitos da nova realidade foi a dificuldade de adaptação às novas tecnologias 

e à sala de aula virtual, sem contato presencial com os alunos. Alguns professores relataram 

dificuldade e falta de experiência com as ferramentas necessárias, o receio de haver problemas 
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com o acesso à internet, além da resistência por parte dos alunos. Outros, porém, demonstraram 

tranquilidade nessa transição, apesar da falta que sentem do “olho no olho”.  

E vem a pandemia, o mês era março, eu vinha lá de Marília com meu 
carro, onde fui da uma aula no MBA, minha esposa voltava de Salvador 
já de máscara, e aí caiu uma bomba. Um coordenador me ligou e falou 
assim: "Precisamos pivotar a FGV, ninguém sabe o que fazer". [...] 
Nós ajudamos muito a FGV a partir daquela escolha. Nós começamos 
a treinar os professores que não sabiam usar Zoom, começamos a 
treinar Eclass, porque ninguém sabia, porque ninguém usava. A gente 
conhecia um pouquinho pela nossa atividade profissional, começamos 
com 5, o grupo virou 50, virou um grupo de 1000 professores, e durante 
os primeiros 20 dias nós treinamos mais de 1000 professores. (E4) 

Eu me lembro muito bem. Foi dia 16 de março, segunda-feira. Eu dei 
aula das oito às nove e meia, fui pro Centro de Inovação, fiquei 
trabalhando e veio um comunicado da PUC, olha "estamos 
suspendendo tudo em função da pandemia. Todos os professores têm 
que dar aula online. Vocês têm dois dias pra atualizar as suas ementas, 
as suas aulas e quinta-feira entra online". Eu cheguei em casa, mandei 
uma mensagem pra minha turma e disse "pessoal, é o seguinte, nós 
somos da computação, cinco e meia da tarde todo mundo no Zoom, 
porque eu vou dar aula normal". Pessoal: "Mas professora, e a 
pandemia?", "Eu não quero saber da pandemia". "Vamos lá pessoal". 
Isso na segunda, tá. Então pra mim, segunda-feira já entrei online, já 
combinei com os alunos, a gente já deu aula. Tocamos. Então assim, 
é... o que eu sinto falta... o olho no olho, né. (E12) 

Eu sofri muito em março, mas me adaptei. (E3) 

É uma região de mata, a gente fala que a serra da Cantareira é onde 
eu moro, então vira e mexe em picos de luz ali, então sabe quando você 
está naquela tensão? Será que vai ter o pico de luz, começa a chover 
nessa época do ano, daqui a pouco cai a energia sem ter um plano B 
sabe? Então eu acho que fica um pouco mais tenso porque a turma 
está lá, e de repente cai a internet e agora, né? Quando você está na 
sala de aula é uma coisa, então eu fico um pouco preocupado com isso. 
(E7) 
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Neste percurso, alguns professores relatam a importância da capacidade de adaptação, que 

parece exigir um grande esforço. Também há relatos de intensificação do trabalho, conforme já 

evidenciado na literatura recente sobre a questão (SOUZA et al., 2021) 

Eu acho que a mais importante habilidade do ser humano, hoje em dia 
do profissional, é adaptação, sem dúvida nenhuma. Você pode ser o 
que for, se você não for um cara que souber se adaptar, você está 
ferrado, você não vai ser um bom profissional. (E13) 

E vamos enfrentar, é uma nova habilidade, é uma nova experiência. E 
eu tenho percebido que a pandemia apesar de ser, apesar daquela falta 
do contato físico, que nós latinos gostamos muito, ela não foi de todo 
ruim nesse aspecto. Ela trouxe isso de positivo, todos nós aprendemos 
coisas novas. (E11) 

Eu acho que tem duas coisas. A primeira coisa eu acho que tem etapas, 
né, tem fases. A primeira etapa é o seguinte, foi uma fase de muita 
intensidade, onde a gente teve de correr para se adaptar e desenvolver 
essas habilidades, [...]. Agora, duas coisas importantes, a quantidade 
de trabalho triplicou. Então, por exemplo, uma característica do nosso 
trabalho que até então não acontecia é a quantidade absurda de 
reuniões, as pessoas marcam reuniões, uma atrás das outras. [...] Não 
acho isso muito produtivo. (E1) 

A gente trabalha muito mais, sem sombra de dúvida, porque isso aqui 
instaurou o novo modo de se relacionar e, cara, o ser humano não 
nasceu para ficar sentado 8 horas em um sábado em uma cadeira, a 
gente não nasceu para isso, as costas vão doer, a cervical vai doer, o 
bumbum vai doer, e você pode botar joguinho da memória, você pode 
botar um monte de coisa, que a pessoa vai cansar. É outra coisa, né, 
todo mundo começa a repetir a mesma metodologia. E aí que é o outro 
trabalho para você se diferenciar, você tem que ler mais ainda sobre 
didática, sobre a andragogia, que é a educação para todos né. (E17) 

 
O estresse associado ao sofrimento pessoal dos alunos também foi relatado. 

Eu, por exemplo, tive situações de alunos que perderam parentes, que 
perderam pai, perderam mãe, né, perderam filho, perderam mãe e pai, 
alunos que perderam emprego, então, você está na sala de aula, mas 
você tem que dar um suporte, [...] eu tenho uma preocupação muito 
grande, né. (E1) 
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E a motivação intrínseca presente na vida do professor, para continuar em desenvolvimento e 

dar uma aula de qualidade. 

A motivação tem que ser sua, ela tem que tá dentro de você, não é a 
FGV, não é o aluno, não é a pandemia, ela é sua porque o dia que você 
não estiver motivado você não vai ser bom pro outro, você não vai fazer 
um trabalho digno, porque o outro quando paga uma mensalidade pra 
ouvir alguém, ele está motivado. Ele acreditou naquilo e você não pode 
fazer perder a crença, jamais, eu vi nesse movimento de pandemia a 
professora entrando com cigarro em sala de aula e fumando perante os 
alunos, tomando vinho. Não pode. [...] O professor quando vem dar 
aula, ele tem que fazer a barba, pentear o cabelo, colocar sua melhor 
roupa, preparar a estrutura, preparar o conteúdo, interagir de maneira 
profissional com quem está do outro lado. E se não der certo mesmo 
assim? Faz parte do risco, mas você tem que estar motivado para 
aquele encontro. (E4) 

Eu tento botar muita energia, e eu acho que isso é contagiante. Então, 
no ambiente virtual, é provável que não chegue com essa intensidade, 
mas na sala de aula eu consigo garantir que todo mundo vai estar com 
choque pelo menos, pode não chegar no trezentos e oitenta, mas no 
cento e dez vai chegar. (E8) 

 
Vários participantes deram destaque às oportunidades de aprendizado como positivas, a 

despeito das dificuldades inerentes ao contexto da pandemia.  

Cara que oportunidade que a gente teve em 2020, que nunca a gente 
vai ter de novo, a gente vai sentir saudade de 2020 entendeu, não estou 
falando das perdas, eu perdi pessoas muito próximas da minha família 
entendeu. Eu não estou falando da doença. Eu estou falando da 
oportunidade de aprender, eu fiz certificações esse ano, eu me 
certifiquei. (E13) 

Eu tenho que trazer o tema da pandemia para dentro da sala de aula, 
eu tenho que mostrar pros caras o que está acontecendo, então eu acho 
olhando assim pandemia e não pandemia, tendo a luz esse comentário 
que eu te falei de que ser professor é um privilégio porque te obriga a 
estar constantemente estudando, fazendo com que sua cabeça, e eu 
acho que a melhor forma de ter bem estar é a tua cabeça estar bem. 
(E8) 
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Eu nunca cresci tanto, nunca tive que aprender tanto, nunca tive que 
dar um salto de qualidade tão grande como nesse ano, em tudo que eu 
já tinha feito em termos de intensidade e rapidez, porque eu tive que 
aprender o Zoom de uma hora pra outra [...] E assim, um, eu tive que 
fazer um upgrade na minha qualidade, dois, eu tive que pegar todas as 
minhas dinâmicas de grupo que eram feitas pra sala de aula, então por 
exemplo eu tinha um exercício de tomada de decisão que eu dava uma 
folha diferente pra cada grupo, como eu vou fazer isso no zoom, como 
eu vou fazer um exercício de negociação, um quebra cabeça, eu tive 
que transformar e montar exercícios novos, pra tornar as aulas 
dinâmicas. (E2) 

 
Os professores também relatam as dificuldades das aulas por videoconferência, especialmente 

na relação com os alunos. Em primeiro lugar, houve as dificuldades de adaptação dos alunos a 

esta nova realidade. Passada essa etapa inicial, os desafios passam a ser os múltiplos esforços 

para conseguir a atenção dos alunos, além de lidar com o desinteresse, a falta de atenção e as 

câmeras desligadas durante as aulas. 

Está sendo muito duro para todo mundo, eu acho que os alunos agora, 
acho que foi em camadas, sabe? Primeiro momento foi a coisa da raiva, 
do espanto, da pandemia. O segundo momento foi a raiva onde, tipo 
assim, não estão me dando desconto, não quero fazer aula com isso etc. 
e tal, o terceiro momento é, putz, a vida tem que seguir, não tem jeito, 
é um momento de acomodação, a gente costuma dizer que são as fases 
do luto. (E1) 

O tempo de atenção no presencial, tu tem um colega do lado, se tu não 
tá afito, conversa um pouco, depois tu volta. O aluno se ele se distrai 
mais que 6 segundos, tu perde. Então a aula tem que ser instigante, 
interessante, o tempo inteiro.  

Tem que ser mais dinâmico. Mais dinâmico que em sala de aula. O 
tempo que tu, o conteúdo, tem que ser um conteúdo que quando tu 
terminar de explicar, que seja por pouco tempo, porque não pode ser 
muito, mas o aluno, quando tu terminar de explicar, o aluno tem que 
dizer "Uau”. (E14) 

Dessas quase 40 turmas que eu dei aula, 1 ou 2 deram errado, eu não 
sei se foi por mim, eu não sei se foi pelo modelo, eu não sei se foi pela 
turma, eu não sei se foi pelo ambiente, mas eu adquiri uma filosofia 
nesse período, "não se culpe”. (E4) 
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O problema é que o aluno abusa, né. Então é o aluno que está com a 
câmera desligada, é o aluno que nem está às vezes na tela ou quando 
ele está com a câmera ligada ele está toda hora no celular. (E6) 

Câmera desligada, como eles sabem que as aulas vão ser gravadas, 
eles vão assistir aula depois, eles não vão acordar às oito da manhã. 
(E12) 

O planejamento das aulas é muito mais complexo, porque você tem 
que ter várias cartas na manga e controlar muito mais variáveis, por 
exemplo, eu não tenho acesso a muita coisa da sua linguagem 
corporal, quando eu estou dando aula à distância, o seu aluno desliga 
a câmera e eu não sei se é porque ele foi, aconteceu alguma coisa 
dentro de casa, ou ele prefere desligado, né. [...] Você perde tantos 
elementos do relacionamento, o toque, a coisa da gente, né, outra 
diferença da sala de aula presencial é você ir até a carteira do aluno, 
daquele aluno que está mais desatento, né, falar, trocar uma ideia com 
ele e voltar é uma tática clássica, né, eu não posso ir até a sua carteira 
para te dar um toque. (E17) 

 
Outro ponto que emergiu das entrevistas foi a mudança da rotina de viagens para a vida em 

home office. Após o período de incertezas, dificuldades e adaptações, muitos acreditam que têm 

uma melhor qualidade de vida, especialmente porque podem passar mais tempo com a família 

e não precisam lidar com a rotina de deslocamentos constantes. Outro ponto destacado é que, 

com a economia de tempo, alguns puderam se dedicar não apenas à vida pessoal, mas também 

a outros aspectos de sua vida profissional, como ler e escrever trabalhos acadêmicos. 

A economia de tempo com viagens, hotéis, espera em aeroportos, é um dos fatores mais 

festejados. Para aqueles que gostam de viagens, alguns planejam voltar às atividades presenciais 

quando for possível, mas consideram uma rotina mais equilibrada, combinando tanto aulas 

presenciais quanto online.  

Online e presencial, o professor que estiver mais perto vai lá, eu como 
estou mais perto dou aula na GV Paulista, na FGV da Berlin, Faria 
Lima e às vezes na Nove de Julho. Eu prefiro não viajar, não passar 
todo o stress, a minha conveniada não passar stress: professor chega, 
não chega, né. Tem um custo, hoje é assim... quer queira, quer não, nós 
temos que olhar o custo disso daí, qual é o custo desse...? É um custo 
alto pra caramba, um custo operacional grande. 
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Então eu acho essas vantagens e essas desvantagens, né. Não que eu 
não goste de Porto Alegre, mas eu queria dar aula no meu escritório, 
né, com toda tranquilidade e não ter essa preocupação: se um voo 
cancela, não tem aquele stress danado, né. (E10) 

A pandemia só melhorou o meu caso. Porque eu tenho [problemas de] 
saúde, idade, essas coisas. Viajar todos os finais de semana, eu poder 
estar uma noite de sábado em casa, eu poder estar um domingo sem 
achar que eu estou super cansada, eu poder estar uma noite de sexta 
feira depois da aula em casa, sem comer o que tem no hotel, porque as 
vezes só tem uma gororoba que não é adequada, num hotel que nem 
sempre é adequado. Eu não dar aula todas as noites tendo que sair de 
casa, porque assim, mesmo que seja na [nome conveniada], eu tenho 
que sair duas horas antes, eu tenho que pegar o trânsito da Ipiranga, 
só ali te enlouquece. Gente, a minha qualidade de vida nesse momento 
só melhorou, eu estou dando graças a Deus, se eu te disse que eu 
nunca tive que crescer tanto, que eu nunca tive que aprender tanto, que 
eu tive que fazer, é porque a gente tem um compromisso com a entrega, 
até porque eu sei que se eu não entregar bem eu não vou ser 
contratada. (E2) 

Eu gosto de estar viajando, é gostoso ter esse contato com a turma, mas 
esse tempo de pandemia ele serviu também para a gente ficar um pouco 
mais próximo da família, rever muitos conceitos. (E7) 

A aula em si é tranquila, o deslocamento, tempo longe da família é o 
que mata. Mas eu consigo vir pro computador às seis e dez da tarde, 
né, então você ganha muito mais tempo. Na hora do intervalo eu 
consigo ir lá no quarto da minha filha dar um beijo nela e voltar. (E6) 

Antes da pandemia eu tinha uma vida com o nível de estresse maior, 
sem dúvida, pegando dois a oito voos por semana, ficando entre 1 a 3 
hotéis por semana, obviamente meu nível de estresse era muito maior, 
muito maior mesmo. Eu vivia bem, mas mais estressado, mais dor de 
cabeça, às vezes, com uma certa insônia. Durante a pandemia isso 
melhorou muito, porque não tem nada que se compare com dormir na 
sua cama, é a melhor coisa que existe [...] A qualidade de vida é muito 
melhor, muito, incomparavelmente. (E9) 

Né, então assim eu economizei três horas, pelo menos três horas do 
meu dia, todos os dias e isso pra mim fez uma, um diferencial assim 
enorme, que é poder acordar, sentar, tomar meu café né, respeitar o 
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meu um hora de leitura, quieto, vou escutar o que quiser, vou ler o que 
eu quiser, e aí depois começar o meu dia sem aceleração sabe? Liga o 
computador, entra, então assim, eu acho que, eu sinceramente acredito 
que a gente nunca mais vai voltar para 100% online, 100% presencial, 
acho que a gente sempre vai fazer a mescla, porque estar com as 
pessoas é super importante, mas essa coisinha que está aqui nos 
conectando trouxe alguns benefícios importantes. (E16) 

No período de pandemia eu escrevi dois livros, dois capítulos de livros, 
contribui com dois livros, e eu devo ter produzido mais uns quinze 
artigos no mínimo, em parceria, sozinho. E aí eu fiquei pensando, poxa, 
eu fui altamente produtivo, então eu não poderia dizer que eu não tenho 
bem estar, porque quem não está com bem estar, não iria conseguir 
produzir. (E8) 

Enfim nesse aspecto, eu acho que melhorou muito, porque a gente 
ganhou muitas horas de vida, muito menos stress, muito menos 
cansaço, muito menos como eu posso dizer assim, desgaste físico etc. e 
tal. Com certeza as aulas acabam tendo mais qualidade, porque você 
está com mais disposição, você está na sua casa. Mas tem o outro lado, 
eu acho que quando você vai para o lugar você está mais perto da 
cultura do lugar, você chega no aeroporto, chegou na Bahia você já 
chega falando baianês. [...]. É diferente de chegar aqui e ligar o 
computador da minha casa, até eu falar baianês eu tenho que ouvir 
umas três, quatro pessoas falando baianês para mim. (E13) 

Melhorou sim, muita coisa ficou sim. Eu acho que o ideal hoje para 
mim seria um híbrido, não ser 0 viagem, mas também eu acho que todo 
professor deve, vai ter esse depoimento, ele sentiu muita falta do aluno 
no início, ele se cansou muito todos relatam, eu me canso muito mais 
no Zoom do que pessoalmente, pegando avião e etc., porém hoje a gente 
vê tanta vantagem, né, para a nossa vida pessoal, né, que você não 
precisa… a vestimenta, por exemplo, só parte de cima que está 
acontecendo e tranquilo se você quiser dar uma aula muito mais de 
chinelo e, enfim, não tem que ter salto alto, então, tem várias coisas, 
várias facilidades, dá uma pausa, você vai para o seu café, pega o café 
lá dentro e volta, o ar condicionado do meu ambiente, então... (E17) 

Eu não viveria feliz só com o ambiente virtual, não mesmo. E também 
não viveria feliz mais, agora que eu conheço o ambiente virtual, só com 
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o ambiente presencial, porque eu acho que o ambiente virtual nos 
trouxe um conjunto de possibilidades que não tem mais volta. (E17) 

 

Figura 6 – Vantagens e desvantagens da docência na pandemia 

 
 

 
Em resumo, o relato dos entrevistados indica que, após o momento inicial de dificuldades e 

adaptações, alguns pontos positivos foram observados. O ganho de tempo, associado à 

interrupção da rotina de viagens, permitiu não apenas o maior convívio com a família, como 

abriu espaço para atividades diversas, tanto pessoais quanto profissionais. A despeito de todo o 

desgaste associado à pandemia e à adaptação às aulas virtuais, percebeu-se um ganho de 

qualidade de vida e um maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Alguns docentes 

passaram a preferir a aula por videoconferência, ou em locais próximos a sua moradia, do que 

voltar à vida de “caixeiro viajante”. Para o futuro, o que parece prevalecer é o desejo de uma 

alternativa híbrida, com o e-learning como coadjuvante do ensino presencial, diminuindo a 

intensidade das viagens. 

 

 

  

Vantagens

• Economia de tempo;
• Convívio maior com família;
• Mais tempo para a vida pessoal;

Desvantagens

•Falta de convivência com os alunos;
•Menos interações profissionais, afetando 
networking e vida profissional;

•Problemas de convívio familiar.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nesta pesquisa, tivemos como objetivo investigar a motivação pela opção da carreira docente 

à luz da teoria da autodeterminação. Os entrevistados relataram o que os levou à escolha da 

carreira docente, sua vida profissional, antes e durante a docência, como se deu esta escolha, 

suas dificuldades, prazeres, motivações extrínsecas e intrínsecas, seu amor e paixão pela vida 

acadêmica e da sala de aula, além da sua qualidade de vida.  

Com relação ao primeiro objetivo, de conhecer como se deu a transição ou escolha pela carreira 

docente, foram encontradas evidências de que o amor à docência e a motivação intrínseca estão 

muito presentes. A vocação e a facilidade em se comunicar também fazem parte das palavras 

dos entrevistados. Adicionalmente, o reconhecimento ou o retorno dos alunos fazem com que 

o docente se mantenha motivado em sua carreira acadêmica e profissional.  

Para Deci e Ryan (2015), a motivação autônoma é aquela em que existe o engajamento em 

realizar determinada tarefa, o qual pudemos verificar na maior parte dos professores. Não 

encontramos professores desmotivados para darem aula e sim, com dificuldades devido a 

questões pontuais. Percebemos, no caso de alguns docentes, que a escolha pela profissão de 

professor, mesmo sendo através de um agente externo, pode ser internalizada para satisfazer 

uma necessidade básica de relacionamento, a integrando em seu senso de identidade. 

O segundo objetivo de pesquisa era compreender as razões e motivações pela continuidade de 

atividades paralelas a docência. Neste aspecto, percebemos que os professores buscam manter 

tais atividades como forma de atender a uma demanda dos próprios alunos. Em nossas 

entrevistas, os professores que iniciaram diretamente na carreira docente notaram a necessidade 

de expandir seus conhecimentos teóricos para a vida prática, a vivência através da experiência. 

Podemos considerar este ensino como aprendizagem vivencial, conforme apresentado por 

Kolb, (1984), segundo o qual “o processo por meio do qual o conhecimento é criado com base 

na transformação da experiência”.  

Em sua maioria, professores e professoras efetuaram a transição da carreira executiva ou 

empreendedora para a docência, pois sentiram-se aptos a transmitir o seu conhecimento 

adquirido na vivência prática juntamente com o conhecimento teórico e assim, contribuir para 

o crescimento individual de seus estudantes em sala de aula. Muitos relatam que ajudam os 

alunos fora da sala de aula, visto seu interesse em ensinar e repassar conhecimento. Portanto, 
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concomitante a aprendizagem vivencial, é de muita importância que o docente desenhe sua 

prática conceitual baseada na andragogia (ROGLIO; COELHO, 2009).  

No terceiro e último objetivo da nossa pesquisa, analisamos os desafios do trabalho móvel 

executado pelos professores e os efeitos sobre sua qualidade de vida, incluindo o bem-estar e 

equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Foi possível verificar diversos impactos negativos 

da rotina de viagens. Ao mesmo tempo, a pandemia eliminou a necessidade de viagens, mas 

trouxe outros desafios, especialmente relacionados às adaptações para a prática docente medida 

pela tecnologia e também relacionada à transformação do ambiente domiciliar em local de 

trabalho, incluindo a parte relacionada a equipamentos e acesso à internet (SOUZA et al., 2021). 

Apesar das dificuldades iniciais, muitos docentes acreditam que a qualidade de vida após o 

período de adaptação tornou-se melhor. Por não existir mais desperdício de tempo com 

deslocamento, estarem em casa com sua família, aproveitarem para brincar por pouco que seja 

com seus filhos e principalmente manterem hábitos mais saudáveis. Entretanto, acabam por 

estar diante de um novo desafio para a produção de sociabilidades e laços no trabalho. Antes 

baseados na proximidade física e hoje, devido a pandemia, quase não existe, e provavelmente 

no futuro não existirá como antes (SLEE, 2017). 

Sobre as limitações da pesquisa, cumpre destacar que a mesma contou unicamente com a 

participação de professores da Fundação Getulio Vargas. Além disso, a participação do autor 

em uma das conveniadas pode ter influenciado as respostas dos participantes. Entretanto, cabe 

destacar que a boa parte dos professores não fazia parte de sua rede de relacionamentos. Para 

investigações futuras, sugere-se a ampliação para outras instituições de ensino e, também, um 

aprofundamento da investigação a respeito dos impactos da pandemia sobre a vida pessoal e 

profissional de professores de pós-graduação.  
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APÊNDICE – ROTEIRO DA PESQUISA 

Parte 1: Vida pessoal 
1. Para começarmos, fale um pouquinho sobre você. É casado(a)? Tem filhos? 
2. Agora conta um pouco sobre sua formação (o que estudou e razões para essas escolhas). 

Parte 2: Vida profissional    
3. Fale um pouco sobre sua trajetória profissional. Que atividades desempenhou ao longo do 

tempo? 
4. Há quanto tempo você é professor(a)? Em que instituições de ensino atua/atuou e em que 

níveis leciona/lecionou (graduação, especialização, mestrado, etc.). 
5. Que outras atividades você desempenha, além da docência?  
6. Por que você mantém essa(s) atividade(s)?  
7. Como você busca equilibrar todas as suas atividades profissionais? Qual a importância de 

cada uma delas na sua vida?  
8. Dessas atividades, qual é o tipo de vínculo em cada uma delas? (CLT, PJ, etc.).  
9. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses tipos de vínculo?  
10. Se fosse possível, o que você mudaria nessas relações de trabalho? 

Parte 3: Docência 
11. Agora vamos focar no seu trabalho. Por que você escolheu ser professor(a)?  
12. Você se lembra quando começou a lecionar? Conte um pouco sobre suas primeiras 

experiências em sala de aula. 
13. O que te motiva a ser professor(a)? Essa motivação mudou ao longo do tempo? 
14. Como é sua rotina de aulas? Pense no ano de 2019, antes da pandemia. E agora com a 

pandemia, como ficou?  
15. Costumava viajar para lecionar? Se sim, fale um pouco sobre essa experiência. O que tem 

de positivo? E os pontos negativos? 
16. Se atua em mais de um nível (ex.: graduação/MBA/mestrado), como você compara essas 

experiências? 
17. De forma geral, o que você gosta no trabalho como professor(a)? 
18. De forma geral, o que você NÃO gosta no trabalho como professor(a)? 
19. Em algum momento você pensou em deixar de trabalhar como docente? Por quê? 
20. Como está sendo a experiência como docente na pandemia? (pontos positivos e negativos) 

Parte 4: Qualidade de vida e equilíbrio entre vida pessoal e profissional 
21. Como você lida com a questão do equilíbrio entre vida pessoal e profissional?  
22. Você considera ter uma vida equilibrada? Por que sim ou por que não? 
23. De que formas o trabalho como docente interfere na sua vida pessoal?  
24. Você já teve problemas como estresse ou doenças que podem estar relacionadas ao seu 

trabalho como docente? Explique. 
25. Como você avalia seu bem-estar? Pense na sua vida antes da pandemia e agora, depois da 

pandemia. 
 


