
 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 

 

DIOGO REATTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA PARA O ENFRENTAMENTO DE 

DILEMAS SOCIAIS COLETIVOS EM AÇÕES EXTENSIONISTAS:  

um olhar sobre as experiências emocionais de professores de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2020



 

DIOGO REATTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA PARA O ENFRENTAMENTO DE 

DILEMAS SOCIAIS COLETIVOS EM AÇÕES EXTENSIONISTAS:  

um olhar sobre as experiências emocionais de professores de Administração 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Administração de Empresas da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie para a 

obtenção do título de Doutor em 

Administração de Empresas. 

 

 

 

ORIENTADORA: Profª. Drª. Janette Brunstein 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R288a     Reatto, Diogo Luís. 
                    Aprendizagem transformadora para o enfrentamento de dilemas sociais  
                coletivos em ações extensionistas: um olhar sobre as experiências  
                emocionais de professores de administração. / Diogo Luís Reatto. 
                 
                     212 f. ; 30 cm  
 
                     Tese (Doutorado em Administração de Empresa) – Universidade 
                 Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2020.     
                     
                      Orientador: Profa. Janette Brunstein 
                      Bibliografia: f. 195-206 
 
                      1. Emoções. 2. Aprendizagem transformadora social. 3. Dilemas sociais      
                 coletivos. 4. Extensão universitária. 5. Formação do administrador.  
                 I. Brunstein, Janette, orientadora. II. Título. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                             CDD 658 

 

Bibliotecário Responsável: Silvania W. Martins – CRB 8/7282 



Folha de Identificação da Agência de Financiamento 

 

Autor: Diogo Reatto 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu emAdministração de Empresas 

Título do Trabalho:APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA PARA O ENFRENTAMENTO DE 

DILEMAS SOCIAIS COLETIVOS EM AÇÕES EXTENSIONISTAS: um olhar sobre as experiências 

emocionais de professores de Administração 

O presente trabalho foi realizado com o apoio de
1
: 

 CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

 CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

 FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

 Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas 

 MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa 

Empresa/Indústria:       

 Outro:       

1
Observação: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Professor Doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto 

 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Professor Doutor Paulo Batista Lopes 

 

Diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

Professor Doutor Adilson Aderito da Silva 

 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas 

Professor Doutor Walter Bataglia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tese à Professora Arilda Schmidt Godoy, por ter-me feito enveredar pelos 

caminhos das emoções. 

 



 

AGRADECIMENTO ESPECIAL  

 

 

À minha querida orientadora, Janette Brunstein, por ter me ensinado com o coração.  

A senhora consegue o que poucos seres iluminados alcançam: ser amada e respeitada 

ao mesmo tempo.  O apoio que recebi por mensagem eletrônica em 26/05/2016, quando nem 

havia sido aprovado no processo seletivo para o doutorado, demonstrou o grandioso papel de 

um educador capaz de transformar vidas. Para o melhor! 

Pautarei minha conduta no ser e fazer acadêmicos e na vida influenciado por sua 

atenção e seu respeito incondicional pelo ser humano e, especialmente, por mim nos 

momentos que mais precisei. Seu otimismo é contagiante.    

Gratidão eterna pela confiança. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Mais uma vez à Marina, por ter compreendido e me permitido realizar este grande 

sonho. 

À Maria Celeste, minha amiga, por todos os exemplos de perseverança. Obrigado por 

ter estado ao meu lado no processo seletivo do doutorado. Sem você, naquele dia, este 

doutorado não teria sido possível. 

Ao Osmar, pelo companheirismo e apoio. 

À minha Vitória, especialmente, pelas compartilhadas noites de angústia. E a todos os 

outros por me trazerem tanta serenidade.  

À Werenna e à Patrícia, pelos desabafos, pelos risos nervosos e, principalmente, pela 

companhia sincera nesta árdua trajetória. 

À minha família: minha mãe Célia; meus primos Samuel e Bianca; meus tios Cida e 

Dejair; à Santina. Obrigado pela acolhida sempre tão carinhosa. 

Às minhas amigas Rosana e Jéssica, pela inestimável ajuda com a pesquisa. 

Aos meus amigos: Miliane e Wagner, também pelas caronas escondidas até a 

rodoviária; Aneli e Davi, pelos momentos de descontração e pela compreensão do árduo 

caminho percorrido. 

A todos os meus colegas de trabalho da Divisão Técnica Acadêmica/DTA, em 

especial à Lilian e à Fabia, pelo apoio cotidiano e pela compreensão dos dias difíceis. 

Aos professores que, gentilmente, ajudaram-me na pesquisa. Não posso nomeá-los, 

porém preciso deixar registrado o carinho com o qual fui recebido em uma instituição em 

particular. Receberam-me de braços abertos, com consideração e respeito pela minha 

necessidade. Quando lerem este agradecimento, certamente saberão que me refiro a eles.   

À Profª. Drª. Sílvia Márcia Russi de Domenico, pelo carinho e atenção dados à minha 

formação acadêmica. 

À Profª. Drª. Maria Luisa Mendes Teixeira, à Profª. Drª. Darcy Mitiko Mori Hanashiro 

e ao Prof. Dr. Amon Barros. Seus ensinamentos me transformaram. 

Ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, pelo financiamento. 

A todos aqueles que, sincera e incondicionalmente, acreditaram no meu sonho e 

compreenderam minha ausência. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo 

esperançar; porque tem gente que tem esperança do 

verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é 

esperança, é espera. Esperançar é se levantar, 

esperançar é ir atrás, esperançar é construir, 

esperançar é não desistir! Esperançar é levar adiante, 

esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro 

modo” (Paulo Freire). 



 

RESUMO 
 

Esta tese articula o arcabouço teórico da Sociologia das Emoções com o da Teoria da 

Aprendizagem Transformadora Social a fim de compreender como as experiências 

emocionais de professores de Administração de instituições brasileiras de ensino superior 

públicas e privadas contribuem para o engajamento no processo de aprendizagem 

transformadora em direção ao enfrentamento de dilemas coletivos por seus alunos. O 

argumento a ser defendido é que as ações extensionistas de professores de Administração têm 

potencial e são relevantes para engajar e transformar o aluno e o seu entorno quando 

permeadas de experiências emocionais que transcendem as emoções voltadas para a 

competitividade, para as funções performativas das organizações, favorecendo a conexão do 

indivíduo com dilemas coletivos da comunidade. Para responder às questões de pesquisa, 

conduziu-se um estudo qualitativo, orientado pelo paradigma interpretativista e apoiado numa 

abordagem fenomenológica. Conduziram-se entrevistas narrativas com dezesseis professores 

de cursos de graduação em Administração de instituições de ensino superior brasileiras que 

atuam em projetos de extensão focados em ações para mudanças em direção a uma sociedade 

mais sustentável e que questionem modelos e práticas existentes. Coletaram-se relatos escritos 

de sessenta alunos que participaram das respectivas ações extensionistas. Os resultados 

mostraram que: (1) A empatia, a angústia e o comportamento pró-social foram os elementos 

basilares das experiências emocionais dos professores entrevistados. Esses elementos, 

desenvolvidos na socialização primária por meio da influência de seus pais e professores, 

permitiram que suas práticas pedagógicas de caráter extensionista se endereçassem à 

resolução de problemas sociais coletivos; (2) Os alunos se engajaram nas ações extensionistas 

ao serem expostos por seus professores a dilemas desorientadores relacionados, 

principalmente, à uma luta pessoal do professor em formar um administrador consciente das 

causas sociais e à uma resistência do docente contra um modelo educacional limitador em 

relação a questões ambientais e sociais; (3) Os relatos dos alunos sobre seu engajamento nas 

ações extensionitas apontam que elas oportunizaram bem mais uma exposição deles aos 

problemas coletivos do que uma possibilidade de transformação de seus modelos de 

referência. Mesmo assim, alunos e professores apontaram que as capacidades adquiridas pelos 

alunos foram as centradas no autodesenvolvimento como comunicação, oratória e liderança, 

bem como aquelas voltadas à formação mais integral do indivíduo como preocupação 

socioambiental; motivação para a mudança social; responsabilidade social e conseguir 

enxergar novas possibilidades de negócios inclusivos; (4) Os professores relataram muita 

dificuldade em se atingir a comunidade externa e mudar a realidade. As principais 

dificuldades estavam na carência de estímulo e suporte das prefeituras e da própria instituição 

de ensino para a execução dos projetos; envolvimento deficitário e falta de compromisso da 

comunidade na manutenção dos projetos ao longo do tempo. Os alunos demonstraram-se mais 

otimistas para enxergar a transformação no outro porque sua ação estava orientada a uma 

tarefa específica, isto é, o seu foco era resolver o problema do outro e não, necessariamente, 

pensar reflexiva e criticamente sobre seus próprios pressupostos. Os resultados desta pesquisa 

possuem implicações para docentes, alunos e instituições de ensino a fim de se alcançar uma 

Administração menos egocentrada, e mais orientada ao bem-comum: (1) criar espaços nas 

disciplinas para que as experiências emocionais docentes e discentes surjam e possam ser 

trabalhadas; (2) fomentar a  interdisciplinaridade do ensino e da pesquisa para a resolução de 

problemas; (3) Estimular e apoiar a criação e o fortalecimento das entidades estudantis como 

forma de atuação coletiva para reformular o ensino; (4) Repensar o ensino superior para que 

as ações extensionistas o norteiem e não o contrário. 

Palavras-chave: Emoções. Aprendizagem Transformadora Social. Dilemas Sociais 

Coletivos. Extensão Universitária. Formação do Administrador. 



 

ABSTRACT 
 

This thesis articulates the theoretical framework of the Sociology of Emotions with that of the 

Social Transformative Learning Theory in order to understand how the emotional experiences 

of management teachers from Brazilian public and private higher education institutions 

contribute to the engagement in the process of transformative learning towards the 

confrontation of collective dilemmas by their students. The argument to be defended is that 

the community outreach actions of management teachers have potential and are relevant to 

engage and transform the teacher himself, the student and their surroundings when permeated 

by emotional experiences that transcend the emotions focused on competitiveness, 

organizational functions, favoring the individual's connection with the community's collective 

dilemmas. To answer the research questions, a qualitative study was conducted, guided by the 

interpretative paradigm and supported by a phenomenological approach. Narrative interviews 

were conducted with sixteen undergraduate Management teachers from Brazilian higher 

education institutions who work on community outreach focused on actions towards changes 

towards a more sustainable society and that question existing models and practices. Written 

reports were collected from sixty students who participated in the respective community 

outreach. The results showed that: (1) Empathy, anguish and prosocial behavior were the 

cornerstones of the emotional experiences of the teachers interviewed. These elements, 

developed in primary socialization through the influence of their parents and teachers, 

allowed their community outreach pedagogical practices to address collective social 

problems; (2) Students engaged in community outreach actions by being exposed by their 

teachers to disorienting dilemmas related mainly to a teacher's personal struggle to form a 

conscientious administrator of social causes and a teacher's resistance to a limiting 

educational model in relation to environmental and social issues; (3) Students' reports about 

their involvement in community outreach actions indicate that they provided much more 

exposure to collective problems than the possibility of transforming their reference models. 

Even so, students and teachers pointed out that the skills acquired by the students were those 

centered on self-development such as communication, oratory and leadership, as well as those 

focused on the more integral formation of the individual as a social and environmental 

concern; motivation for social change; social responsibility and be able to see new 

possibilities for inclusive business; (4) Teachers reported much difficulty reaching the outside 

community and changing reality. The main difficulties were the lack of encouragement and 

support from the municipalities and the educational institution itself for the execution of 

community outreach; poor involvement and lack of community commitment to maintain 

projects over time. Students were more optimistic to see the transformation in the other 

because their action was oriented to a specific task, that is, their focus was to solve the other's 

problem and not necessarily think reflexively and critically about their own assumptions. The 

results of this research have implications for teachers, students and educational institutions in 

order to achieve a less self-centered and more common-oriented administration: (1) create 

spaces in the disciplines so that the emotional experiences of teachers and students can 

emerge and can be worked on; (2) foster the interdisciplinarity of teaching and research for 

problem solving; (3) encourage and support the creation and strengthening of student entities 

as a form of collective action to reformulate education; (4) Rethink higher education so that 

community outreach actions guide it and not the other way around. 

Keywords: Emotions. Critical and Social Transformative Learning. Collective dilemmas. 

Community Outreach. Manager Training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há mais de 40 anos, Jack Mezirow e Victoria Marsick propuseram a Teoria da 

Aprendizagem Transformadora (TAT), a qual se tornou a teoria de aprendizagem de adultos 

mais relevante e pesquisada nos Estados Unidos, com crescente presença na Europa (HOWIE; 

BAGNALL, 2013). A TAT afirma que um indivíduo, ao vivenciar uma situação traumática 

ou inesperada, torna-se consciente da visão limitada ou distorcida que ele pode ter sobre essa 

realidade. Novas alternativas para afrontar essa experiência são abertas se o indivíduo for 

capaz de analisar criticamente sua visão de mundo e transformá-la em um novo modelo de 

significado que o permita ver o mundo, os outros e a si mesmo de forma inédita e superior, 

permitindo-o se adaptar a uma realidade ou contexto diferentes (TAYLOR, 1998; 

CRANTON, 2002; HOWIE; BAGNALL, 2013).  

Por Mezirow enfatizar o caráter individualista da aprendizagem transformadora, sua 

teoria tem sido criticada por ser egoísta e não permitir um engajamento do indivíduo em 

direção a problemas do mundo social, pois ela supervaloriza o auto-desenvolvimento a partir 

de dilemas pessoais do indivíduo, e menospreza a ação para a mudança social (FINNEGAN, 

2014; TAYLOR; CRANTON, 2013; SERVAGE, 2008). Como os dois principais elementos 

da aprendizagem transformadora são a reflexão crítica e a participação plena do indivíduo no 

discurso reflexivo (MEZIROW, 2013), esses elementos da TAT lhe conferem caráter 

majoritariamente racional, o que constitui uma segunda crítica à teoria de Mezirow. É 

crescente o número de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento que argumentam que 

os vários modelos de aprendizagem transformadora existentes confiam demais somente na 

racionalidade e na cognição como meios de se alcançar uma transformação plena 

(PAPASTAMATIS; PANITSIDES, 2014; TAYLOR; CRANTON, 2013). 

No entanto, a TAT tem evoluído ao longo dessas quatro décadas. Sua ênfase mudou 

do “como” o indivíduo experiencia uma transformação para o “o que” o transforma e quais as 

características do contexto que influenciam essa transformação (ETTLING, 2012). 

Considerada como a segunda onda da aprendizagem transformadora, a preocupação agora 

recai sobre a necessidade de contemplar a mudança social inerentemente conectada à pessoal 

(ETTLING, 2012; CRANTON; TAYLOR, 2012), haja vista que Mezirow (2013, p. 117) 

afirma que a “educação de adultos sustenta que um objetivo importante é promover mudanças 

sociais”. Por sua natureza complexa e multifacetada, a TAT permite aos pesquisadores 

analisar e entender melhor contextos diversificados, os quais adquirem cada vez mais aquelas 

mesmas características (CALLEJA, 2014). Por essa razão, a TAT deve incorporar novas 
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abordagens que considerem o corpo, as emoções e o espírito como agentes de aprendizagem 

(GAMBRELL, 2016; PAPASTAMATIS; PANITSIDES, 2014; TISDELL, 2012). 

Nas pesquisas sobre as emoções humanas na TAT imperam as abordagens e 

conclusões calcadas no paradigma biossocial dominante (TAYLOR; CRANTON, 2013; 

TAYLOR, 2001), o qual condiciona as emoções somente a um lado da dicotomia corpo-

mente, contribuindo para que as emoções humanas ainda sejam consideradas reações 

irracionais do corpo como reflexo instintivo de origem unicamente biológica (BERNARDO, 

2016; BARBALET, 2001; TORRES, 2009). Poucos acadêmicos e profissionais em educação 

de adultos presumem a emoção como parte integrante do processo de construção de 

significado pelo indivíduo (DIRKS, 2006), mesmo Mezirow (2013) tendo confirmado que “o 

processo de transformação costuma ser uma passagem difícil e altamente emocional” 

(MEZIROW, 2013, p. 115). 

Na TAT, o professor é o profissional da educação responsável por transformar o 

conhecimento prévio do aluno (MEZIROW, 1997; MERRIAM, 2004; MCGONIGAL, 2005). 

O professor deve atuar como um facilitador ou provocador, ajudando o aluno a se tornar mais 

consciente e crítico sobre seus próprios pressupostos (MEZIROW, 1997; TAYLOR, 1998) ao 

despertar neles tensões e conflitos (ETTLING, 2012) sociais e coletivos que os movam em 

direção à resolução de problemas da comunidade na qual estão inseridos.  

Esses dilemas adquirem caráter social quando são considerados preocupações 

coletivas percebidas por profissionais mais críticos e preocupados com questões que vão além 

do desenvolvimento pessoal e atendimento dos interesses do sistema social e econômico 

vigentes (BRUNSTEIN; KING, 2018; GAMBRELL, 2016). Para Simpson e Willer (2015), os 

dilemas sociais são situações nas quais o comportamento individual se orienta para resultados 

coletivos, sejam elas cotidianas ou orientadas para mudanças globais. 

O desafio do educador é maior quando este estudante é o futuro profissional da 

Administração, quem, por definição, será o responsável por projetar a ideologia do 

empreendimento do modelo de desenvolvimento econômico vigente e dar continuidade a ele 

(COVRE, 1981). 

Dessa forma, a tese aqui proposta busca suprir as lacunas anteriormente levantadas de 

estudos da TAT que se preocupam em avançar para uma abordagem social crítica, pautando-

se numa base teórica que buscará articular a literatura da Sociologia das Emoções com a da 

Aprendizagem Transformadora Social Crítica.  

Apesar da consolidação da Sociologia das Emoções de tradição norte-americana, a 

escassez de pesquisas na área da Administração no Brasil que se valem desse aporte teórico 
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demonstra que a academia e as organizações continuam separando o ser intelectual do ser 

emocional, e não consideram que as emoções são capazes de guiar os indivíduos na 

verificação das situações sociais e de como responder a elas. A revisão bibliográfica realizada 

nas bases de dados Spell e Scielo, e em todas as edições do EnANPAD e do Semead, no 

período de 2008 a 2019, revelou que a produção nacional se apóia em uma literatura 

psicológica que permeia temas como comportamento do consumidor, sofrimento no trabalho, 

inteligência emocional, processos decisórios e finanças comportamentais. Encontraram-se 

quatro estudos que usaram a Sociologia das Emoções como base teórica (MORAIS et al., 

2015; REATTO; GODOY; MAGGI-DA-SILVA, 2016; REATTO; BRUNSTEIN, 2019; 

ARAUJO; DAVEL, 2019) e somente um que articulasse essa literatura com a de 

aprendizagem transformadora (REATTO; BRUNSTEIN, 2019). 

Nos estudos que envolvem emoções é importante definir o que elas são e por qual 

lente epistemológica serão analisadas. Adotam-se, nesta tese, as contribuições de Dewey 

(1986) para a natureza processual, relacional, interacional, reflexiva e construída da 

experiência emocional. Bem como o conceito de Denzin (2009, p. 66), que vê as emoções 

como uma “[...] experiência vivida, verdadeira, situada, temporariamente incorporada [...] que 

mergulha a pessoa e seus associados em uma toda nova e transformada realidade – a realidade 

de um mundo que está sendo constituído pela experiência emocional”. E também o conceito 

de emoções de Antonacopoulou e Gabriel (2001), para quem as emoções: são um fenômeno 

social que dependem das regras definidas pelo contexto sócio-cultural do indivíduo e de como 

são estabelecidas e representadas diante de diferentes públicos; não são irracionais, senão que 

representam julgamentos conscientes cujo objetivo é alcançar resultados específicos; diferem 

de sentimentos, pois estes são respostas pessoais a relações com outros indivíduos, enquanto 

que aquelas são moldadas pelo contexto cultural.  

Portanto, abandona-se a abordagem biossocial predominante nos estudos da 

aprendizagem transformadora e adota-se a abordagem construcionista ou socioculturalista, a 

qual considera que as emoções não são inatas ao ser humano, mas construídas socialmente nas 

interações dos indivíduos e influenciadas pelo contexto sócio-cultural (THOITS, 1989; VON 

SCHEVE; VON LUEDE, 2005). Logo, nesta abordagem, o trabalho de um educador não é 

naturalizado, visto como um dom, motivado pela emoção e não pela racionalidade. Ao 

contrário, como suas atividades demandam maior produção de significado, mais os 

sentimentos farão parte dele (TORRES, 2009). Ainda, o trabalho docente está sob a influência 

de estruturas macroestruturais e deve atender a demandas sociais historicamente definidas 

pelo contexto atual em que se encontra, ou seja, na contemporaneidade, ele segue as mesmas 
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regras de concorrência, desempenho e reconhecimento de outras áreas ditas empresariais 

(KERR, 2005). 

Embora a sala de aula seja considerada, tradicionalmente, o palco no qual o educador 

engaja seus estudantes em dilemas rumo à ação social, esta pesquisa se valerá das atividades 

de extensão universitária como uma janela através da qual os professores podem vislumbrar 

possibilidades de engajar seus estudantes em direção a mudanças sociais. Considera-se que a 

extensão universitária tem como princípio de trabalho a construção do diálogo, com o 

reconhecimento de que os membros da comunidade acadêmica são capazes de construir 

relações entre si e com o mundo ao seu redor (SERRANO, 2008). A extensão universitária 

apresenta potencialidades teóricas e técnicas para sensibilizar estudantes, professores e 

pessoal técnico-administrativo para agir em relação a problemas sociais (FORPROEX, 2012).  

Portanto, o argumento defendido nesta tese é que as ações extensionistas de 

professores de Administração têm potencial e são relevantes para engajar e transformar o 

próprio docente, o aluno e o seu entorno quando permeadas de experiências emocionais 

construídas na narrativa de vida dos professores, as quais favorecem a conexão do indivíduo 

com os dilemas coletivos da comunidade. 

Desta forma, estabeleceu-se como objetivo geral: compreender como as experiências 

emocionais de professores de Administração contribuem para o engajamento de seus alunos 

no processo de aprendizagem transformadora em direção ao enfrentamento de dilemas 

coletivos. 

Para se alcançar o objetivo geral, são propostos quatro objetivos específicos:  

(a) Descrever as experiências emocionais (DEWEY, 1895; SHOTT, 1979; DENZIN, 

2009) da trajetória de vida pessoal e profissional de professores de Administração que os 

levam a ter um olhar para a resolução de dilemas coletivos;  

(b) Explicar como os professores de Administração que se envolvem com atividades 

extensionistas engajam seus alunos no processo de aprendizagem transformadora para o 

enfrentamento de dilemas coletivos;  

 (c) Explicar como acontece a Aprendizagem Transformadora dos alunos nas ações 

extensionistas com um olhar coletivo;  

d) Descrever quais são os dilemas coletivos propostos nas ações extensionistas e como 

professores e alunos estão mobilizando os saberes da Administração para enfrentá-los. 

Além da contribuição teórica gerada ao articular a Teoria da Aprendizagem 

Transformadora de caráter social, os estudos das emoções humanas na sua abordagem 

construcionista e a atuação do professor universitário no engajamento de futuros 
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administradores em dilemas coletivos para ações sociais, espera-se que todas essas áreas de 

estudos envolvidas se beneficiem com estratégias de ensino que levem à criação de ambientes 

emocionalmente conscientes (CALLEJA, 2014). Ainda, que os professores de Administração 

sejam capazes de estruturar suas atividades extensionistas de uma forma que suplante a mera 

exposição aos dilemas sociais coletivos ao realmente integrar seus alunos e transformar a eles, 

a sociedade e a si próprios. 

O campo investigado foi composto por dezesseis professores de cursos de graduação 

em Administração de instituições de ensino superior públicas e privadas, localizadas nas cinco 

regiões geográficas brasileiras, que desenvolvem atividades extensionistas cujas ações 

estejam focadas em mudanças para uma sociedade mais sustentável e que questionem 

modelos e práticas existentes. Ademais, participaram da pesquisa sessenta estudantes que 

participaram desses projetos, os quais todos tiveram apelo ao endereçamento de problemas 

coletivos. 

A pesquisa de campo está orientada pela metodologia qualitativa, norteada pelo 

paradigma interpretativista e apoiada numa abordagem fenomenológica social e 

hermenêutica. Como estratégia de pesquisa com os docentes, optou-se pelo uso de narrativas, 

pois pretendeu-se analisar as histórias que os professores contam sobre sua trajetória e 

experiências como docentes orientados para o engajamento de seus alunos em direção à 

exposição e ao enfrentamento de dilemas sociais coletivos. Acredita-se que com o uso de 

narrativas o pesquisador  conseguirá compreender as realidades emocionais e simbólicas 

(RHODES; BROWN, 2005) contadas pelos participantes da pesquisa. Já com os alunos, 

optou-se pela coleta de relatos escritos sobre suas experiências na participação nesses 

projetos. A análise das informações foi feita por meio da análise temática de Riessman (2005; 

2008). 

A tese proposta está organizada da seguinte forma: nesta primeira seção, a Introdução 

traz a contextualização do campo de estudo da Sociologia das Emoções, da Aprendizagem 

Transformadora Social e da Extensão Universitária, bem como a questão de pesquisa e os 

objetivos geral e específicos. Na segunda seção, apresenta-se o referencial teórico da 

Sociologia das Emoções, o qual será utilizado como categoria de análise para o objeto de 

estudo desta tese. A terceira seção descreve os elementos constituintes e a evolução da Teoria 

da Aprendizagem Transformadora, utilizando o arcabouço teórico dos estudos da Sociologia 

das Emoções para demonstrar como esta unidade de análise pode fomentar a formação do 

profissional de Administração preocupado com gerar bem-estar à comunidade local e global 

por meio do enfrentamento de dilemas coletivos. Na quarta seção, discutem-se o conceito de 
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extensão universitária e como essa dimensão da universidade no Brasil pode apresentar, aos 

professores de Administração, possibilidades de engajar seus alunos em mudanças sociais. Na 

quinta seção descreve-se o percurso metodológico que orientou a realização da pesquisa de 

campo. A sexta seção apresenta e discute as informações encontradas na pesquisa com os 

docentes e alunos. E, por fim, a conclusão retoma o argumento da tese e responde-se de que 

maneira ele foi sustentado.  
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2 A SOCIOLOGIA DAS EMOÇÕES NOS ESTUDOS DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Esta seção traz o arcabouço teórico da Sociologia das Emoções, o qual será utilizado 

como categoria de análise para o objeto de estudo desta tese. A seção começa resgatando a 

origem da discussão sobre as emoções na Sociologia Clássica e, ao longo do texto, vai 

apresentando seus recuos e avanços até o surgimento da Sociologia das Emoções. 

Apresentam-se as duas principais abordagens no estudo das emoções, bem como seus 

pressupostos, os conceitos de emoção, os autores e suas principais obras. A continuação, 

descreve-se como os esforços das áreas da Sociologia e das Ciências Sociais Aplicadas, em 

particular da Administração, contribuem para a compreensão das emoções nas organizações. 

 

2.1 POSICIONAMENTO HISTÓRICO DOS ESTUDOS DAS EMOÇÕES HUMANAS 

NAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

O questionamento sobre o que é uma emoção tem sido feito originalmente pela 

Filosofia a começar por Sócrates e Platão. Já naquela época, consideravam-se as emoções 

uma ameaça à razão, aos filósofos e à Filosofia, sendo a metáfora do mestre e do escravo sua 

melhor representação: a sabedoria da razão sempre firmemente em controle dos impulsos 

perigosos das emoções, as quais devem ser suprimidas ou anuladas em segurança 

(SOLOMON, 2008).   

Na contemporaneidade ocidental, as áreas do conhecimento científico que mais se 

ocupam de estudar as emoções humanas são, tradicionalmente, a Fisiologia e a Psicologia.  Os 

estudos realizados nessas disciplinas tendem a condicionar as emoções somente a um lado das 

dicotomias corpo-mente, indivíduo-sociedade, privado-público e instinto-razão (FLORIDO, 

2014), o que faz com que as emoções humanas ainda sejam consideradas reações irracionais 

do corpo como reflexo instintivo de origem unicamente biológica (BERNARDO, 2016) e 

uma categoria inadequada de análise (BARBALET, 2001). 

Nas Ciências Sociais, essas dualidades também estão presentes e foram se constituindo 

por meio de um processo histórico de expansão e retração do seu interesse em se olhar para as 

emoções como uma categoria de análise para os seus objetos de estudo. Barbalet (2001), 

Shilling (2002) e Koury (2009) são um dos poucos autores que se preocupam em resgatar e 

organizar esse histórico, enquanto a maioria posiciona seus estudos a partir do início do 

século XX (THOITS, 1989; TORRES, 2009), quando as Ciências Sociais começaram a 

reconhecer as emoções como capazes de explicar e ampliar a compreensão sobre os processos 
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sociais e culturais (FLORIDO, 2014). 

Para Barbalet (2001), Adam Smith e Adam Ferguson, com suas respectivas obras The 

Theory of Moral Sentiments, de 1759, e An Essay on the History of Civil Society, de 1767, 

raramente lembrados como precursores da Sociologia moderna, entendem as consequências 

sociais como diferentes das econômicas, e, no estudo das emoções, mesmo que não tenham 

constituído teorias em si, os autores associam experiências emocionais a relações políticas e 

sociais e a organizações. Particularmente, a Teoria dos Sentimentos Morais de Adam Smith 

(SMITH, 2015) tem como princípio fundamental que o objeto primeiro de nossas percepções 

morais é representado pelas ações do “outro”, quem nós julgamos segundo a nossa capacidade 

maior ou menor de simpatizar com eles. Esses sentimentos morais, de equilíbrio entre razão e 

emoção (SHILLING, 2002), são considerados uma reminiscência de emoções individuais em 

relação a atores sociais, e podem determinar a conduta social (BARBALET, 2001).  

Os esforços teóricos e metodológicos de Smith e Ferguson abriram caminho para os 

sociólogos do século XIX e início do século XX empreenderem suas contribuições ao 

considerar a categoria das emoções como possíveis variáveis explicativas: dentre os europeus 

destacam-se Alexis de Tocqueville, Gustave Le Bon, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto, 

Ferdinand Tönnies e George Simmel; e os estadunidenses Albion Small, William Summner, 

Lester Frank Ward, Edward Ross e Charles Horton Cooley. No entanto, apesar do surgimento 

da Sociologia como ciência e da contribuição desses autores, não se propunham estudos nos 

quais se tratasse a categoria de análise das emoções como objeto sociológico autônomo para 

compreensão dos fenômenos sociais (BERNARDO, 2016). Ao contrário, era considerada 

como de segundo plano, subjetiva, cujas compreensões mais sólidas e profundas não faziam 

sentido e seriam incapazes de interferir ou revelar traços significantes da esfera social 

(BARBALET, 2001; TORRES, 2009; KOURY, 2009; BERNARDO, 2016). Shilling (2002) 

sugere que esse interesse secundário deve-se ao fato de a origem da Sociologia ser uma 

continuidade do racionalismo crítico, do individualismo e do universalismo característicos do 

Iluminismo. 

Nesse contexto, o predomínio da razão como definidora da existência e como 

condição para a conquista da emancipação humana (TORRES, 2009) não era absoluto. Havia 

a contraposição dos pensamentos inculcados pelo Romantismo, os quais contribuíram para a 

expansão e retração do estudo das emoções. O Romantismo negava que a sociedade poderia 

ser regulada somente por princípios racionais e defendia que as emoções humanas são uma 

parte essencial da identidade e da ordem, e deveriam ser centrais na Sociologia (SHILLING, 

2002). Logo, o estudo das emoções na Sociologia foi permeado por essa constante tensão 
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entre corpo e mente. 

A dualidade corpo-mente foi instituída, em grande parte no século XIX, também por 

meio das contribuições do biólogo inglês Charles Robert Darwin aos estudos da Psicologia 

das emoções apresentadas em sua obra Expression of Emotions in Man and Animals 

(DARWIN, 1872), na qual o autor atesta e descreve a universalidade das expressões humanas. 

Darwin (1872) concluiu que seres humanos de diferentes raças (termo usado no sentido 

cultural, de diferentes países) e idades expressam suas emoções usando os mesmos 

movimentos. A influência naturalista e evolucionária de Darwin também influenciou a 

Sociologia, a Psicologia e a Psicologia Social. Em especial, a Sociologia desenvolveu-se a 

partir deste diálogo entre os pensamentos iluministas e suas contraposições. 

Em pleno confronto com o cartesianismo de verdade absoluta, os filósofos norte-

americanos William James (médico e filósofo, 1842-1910), John Dewey (pedagogo e filósofo, 

1859-1952) e George Herbert Mead (filósofo, 1863-1931) passam a defender a existência de 

verdades múltiplas, atribuindo-lhes um sentido prático de crenças que servem aos propósitos 

dos indivíduos e que os orientam e ajudam a lidar com as questões práticas da vida 

(TORRES, 2009), o que dá origem ao movimento filosófico do Pragmatismo. Nesse 

movimento, distinguem-se duas vertentes no estudo das emoções: a biossocial, que se 

aproxima das teorias psicológicas, defendida por James; e a construcionista interacionista, 

calcada nas críticas de Dewey à teoria das emoções de James e que propõe que as emoções 

são socialmente construídas. Essas duas abordagens continuarão orientando o pensamento e 

os trabalhos de sociólogos estadunidenses contemporâneos. Na abordagem biossocial 

destacam-se o sociólogo Theodore Kemper e Jonathan Turner. Por sua vez, na abordagem 

construcionista destacam-se: Arlie Hochschild, Susan Shott, Steven Gordon e Norman 

Denzin. 

Após as duas primeiras décadas do século XX, o estudo das emoções na Sociologia 

teve forte retração, tendo sido retomado somente na década de 1970. Especula-se que a 

própria dicotomia corpo-mente discutida e o racionalismo exacerbado dos primeiros 

sociólogos clássicos podem ter contribuído com esse hiato. No entanto, Barbalet (2001) e 

Shilling (2002) destacam a figura do sociólogo estadunidense Talcott Parsons como o algoz 

responsável por esse lapso temporal no interesse pelo estudo das emoções. Parsons rejeitava 

que as emoções pudessem contribuir com a coesão social e, pior, que seriam irrelevantes para 

as instituições e relações em uma sociedade moderna, qualificando-as como irracionais e pré-

modernas (BARBALET, 2001; SHILLING, 2002), julgamento esse que pode ter obscurecido 

a visão dos sociólogos sobre as contribuições dos clássicos para o estudo atual das emoções e 
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consequente aproximação de pesquisas orientadas pela vertente psicológica e pelo paradigma 

funcionalista (TORRES, 2009). Mesmo assim, Shilling (2002) atenua a condenação a Parsons 

ao explicar que o sociólogo estruturalista reconheceu a regulação e o papel das emoções no 

sistema de valores moderno.  

Entre 1930 e 1970, as emoções não tiveram um lugar seguro na Sociologia 

(BARBALET, 2001; VON SCHEVE; VON LUEDE, 2005) e seu estudo se refugiou na 

Psicologia Social (STETS; TURNER, 2008). Nesse intervalo, vale ressaltar as contribuições 

de Charles Wright Mills (sociólogo, 1916-1962) e de Erving Goffman (antropólogo e 

sociólogo, 1922-1982). Mills (BARBALET, 2001) antecipou a discussão da gestão das 

emoções em 30 anos quando afirmou que as emoções são tratadas como mercadorias na 

sociedade capitalista tardia, uma vez que os trabalhadores devem aprender a administrá-las.  

Já Goffman merece destaque pelo seu estudo sobre o “embaraço”, o qual abriu 

possibilidades de se compreender outras emoções como empatia, culpa, vergonha, orgulho e 

ciúmes como mecanismos de sustentação da organização societal (TORRES, 2009). Em sua 

obra Embarrassment and Social Organization, de 1956, Goffman mostrou que uma 

organização é sustentada não somente por mecanismos de racionalidade formal ou por 

interesses articulados por burocratas, mas também pelo processo emocional do embaraço 

(BARBALET, 2001). Sua contribuição encontrou terreno fértil na década de 1970, quando as 

emoções não mais encontraram a resistência de outrora e se tornaram objeto de discussão 

teórica e uma categoria sociológica para a análise de processos e fenômenos sociais 

imprescindíveis para manutenção da vida coletiva (TORRES, 2009; BARBALET, 2001). 

A década de 1970 viu o levante do interesse no estudo das emoções devido ao 

reconhecimento de que os humanos não são motivados somente por interesses econômicos 

racionais (THOITS, 1989) e da visão de que o comportamento e as interações humanas são 

limitados pela localização do indivíduo na estrutura social (STETS; TURNER, 2008). 

Movimentos sociais como o feminista, o ambiental e o negro contribuíram para uma nova 

percepção das emoções nos processos social e cultural, e também na formação da identidade 

do indivíduo (BARBALET, 2001). A partir de então, a produção científica abundante sobre as 

emoções gerou massa crítica suficiente para instigar debates sérios e para encorajar outros 

pesquisadores a se juntar a eles (BARBALET, 2001; TURNER; STETS, 2006). O livro-texto 

de Randall Collins, de 1975, é a obra que marca a renovação do interesse da Sociologia pelas 

emoções.  

Dessa forma, a necessidade da Sociologia em estudar fenômenos sociais e históricos 

específicos de lugares e épocas que necessitam de atenção especial para análise de seus 
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eventos proporciona a criação de subdisciplinas (BERNARDO, 2016). Assim, a revisão da 

teoria social redescobrindo os interacionistas da Escola de Chicago, a crítica ao funcionalismo 

estrutural parsoniano (KOURY, 2014) e a importância das emoções para a ação e ordem 

sociais instauraram as bases para a criação da Sociologia das Emoções como uma 

especialidade da Sociologia. Em 1984, foi fundada a Sociedade Internacional para Pesquisas 

em Emoções/ISRE (TORRES, 2009), e em 1986, a Seção Sociologia das Emoções foi criada 

dentro da American Sociological Association (THOITS, 1989). Na Europa, a Associação 

Sociológica Britânica estabeleceu um grupo de estudos sobre sociologia das emoções em 

1989 (SHILLING, 2002). 

Da década de 1990 até a atualidade, o estudo das emoções se dispersou para quaisquer 

aspectos da vida social como: economia, trabalho, família, classe, raça, gênero, saúde mental, 

moralidade, crime, esportes, tecnologia, movimentos sociais e ciência (STETS; TURNER, 

2008). Ou ainda sobre emoções específicas como: injustiça, compaixão, medo, vergonha e 

ansiedade (BERICAT, 2016). 

A Sociologia das Emoções tem como objetivos (BERNARDO, 2016; KOURY, 2009): 

1) compreender a influência social das emoções, bem como as expressões sociais dessas 

emoções e sua relevância na formação do próprio indivíduo, e seu papel determinante na 

formação das estruturas sociais; 2) analisar quais os fatores históricos e culturais que regulam 

e fornecem subsídios que permitem dar sentido aos sentimentos, e de que maneira as emoções 

são constituídas e administradas por meio das relações intersubjetivas da vida social; 3) 

investigar como as estruturas sociais e o modo pelo qual as sociedades se organizam 

influenciam na forma como se sente e se atribui valor, significado e sentimentos às coisas na 

vida; 4) estudar a natureza social das emoções e estudar a natureza emocional da realidade 

social (BERICAT, 2016). 

O Quadro 1 sintetiza, esquematiza e dá ênfase ao processo histórico de expansão e 

retração do interesse no estudo das emoções pela Sociologia, apresenta as principais 

abordagens, seus autores e contribuições principais e genéricas. 

 

Quadro 1 – Processo histórico de expansão e retração do estudo das emoções 
Anos Abordagens no estudo 

das emoções 

Autores Contribuição ao estudo das 

emoções 

Meados do 

século XVIII 

a meados do 

século XIX 

Precursora do 

pensamento sociológico 

Adam Smith; Adam 

Ferguson. 

Associação de experiências 

emocionais individuais a relações 

políticas e sociais e a organizações. 

-continua 
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Quadro 1 – Processo histórico de expansão e retração do estudo das emoções  

-continuação 

Século XIX 

até as duas 

primeiras 

décadas do 

século XX 

Sociologia clássica 

Europa: Alexis de 

Tocqueville; Gustave Le 

Bom; Emile Durkheim; 

Vilfredo Pareto; Ferdinand 

Tönnies; George Simmel.  

Estados Unidos: Albion 

Small; William Summner; 

Lester Frank Ward; 

Edward Ross; Charles 

Horton Cooley. 

Atribuição de papel explicativo à 

categoria das emoções, no entanto, 

sem necessidade de entendimentos 

mais profundos. Identificação de 

emoções positivas e negativas, de 

emoções específicas como anomia, 

egoísmo, orgulho e vergonha. 

Século XIX 

até as duas 

primeiras 

décadas do 

século XX 

Biossocial ou 

universalista 

William James Emoções inatas e fisiologicamente 

determinadas 

Socioculturalistas ou 

construtivistas 

John Dewey; George 

Herbert Mead. 

As emoções estudadas como 

processo social e 

socioculturalmente definidas. 

Conceito de experiência emocional 

e racionalidade das emoções. 

1930-1970 Lapso temporal nos estudos das emoções provocado pela prevalência dos estudos 

orientados pela vertente psicológica, psicológica social e pelo paradigma funcionalista. 

Destacam-se Charles Wright Mills e Erving Goffman. 

A partir de 

1970 

Biossocial ou universalista 

Theodore Kemper; 

Jonathan Turner; Paul 

Ekman; John Dirks. 

Teoria do poder e status: estrutura 

social influencia as emoções; 

emoções primárias e universais 

como respostas adaptativas e 

evolutivas. 

Socioculturalistas ou 

construtivistas 

Erving Goffman; Arlie 

Hochschild; Steven 

Gordon; Thomas Scheff; 

Suzanne Retzinger; Suzan 

Schott; Norman Denzin; 

Eduardo Bericat. 

Abordagem interacionista 

simbólica. As emoções como 

controle social, adoção de papéis 

e autocontrole. Gerenciamento 

das emoções. Estudo 

fenomenológico das emoções. 

Emoções específicas 
Norbert Elias; Helen Lynd; 

Richard Sennet. 

Economia e cultura emocional. 

Estudo da vergonha. 

No Brasil 

A partir de 

1990 

Essencialmente 

socioculturalistas ou 

construtivistas 

Mauro Guilherme Pinheiro 

Koury; Marieze Rosa 

Torres; Maria Claudia 

Coelho; Claudia Barcellos 

Rezende. 

Formação das emoções e emoções 

específicas como luto, dor e 

medo.  

Fonte: elaborado pelo autor a partir da revisão bibliográfica (2019). 

 

Embora relevante e merecedor, esta subseção não tem como objetivo esgotar a 

discussão sobre os avanços e recuos do estudo das emoções, mas apenas situá-la para 

introduzir o que se propõe nas seções subsequentes. 

 

2.2 ABORDAGENS SOCIOLÓGICAS NO ESTUDO DAS EMOÇÕES: BIOSSOCIAL E 

SOCIOCULTURALISTA 

 

Nesta subseção continua-se a apresentar os autores e suas contribuições, e a explorar, 

especificamente, os nexos e as possibilidades interpretativas oferecidas por dois grandes 
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debates no estudo das emoções na Sociologia norte-americana: 1) a abordagem naturalista ou 

universalista das emoções versus a abordagem socioculturalista ou construcionista; 2) a 

abordagem estrutural (STETS; TURNER, 2008), dimensão de análise macro versus dimensão 

de análise micro.  

O estudo sociológico das emoções contrapõe universalidade e diferenciação 

sociocultural; explicação versus compreensão; quantitativo versus qualitativo; micro versus 

macro; naturalidade versus construção social (TORRES, 2009; THOITS, 1989). Os 

sociólogos norte-americanos assumiram essas dicotomias ao se aproximarem ora das ideias de 

James ora das de Mead e Dewey. Os biossociais aproximam-se de James, pois defendem que 

os componentes ou elementos causais das emoções são de base fisiológica e que as emoções 

são processos resultantes da percepção de mudanças que se passam no corpo, de sensações 

prontamente identificáveis. Enquanto os construcionistas se unem a Mead e Dewey, já que 

acreditam na influência social para a construção das emoções (TORRES, 2009; VON 

SCHEDE; VON LUEDE, 2005). 

A compreensão da natureza das emoções é absolutamente necessária para um 

adequado desenvolvimento da Sociologia e da Sociologia das Emoções, por consequência, 

conceituar o que são emoções dependerá do profundo conhecimento sobre a complexidade 

daquilo que caracteriza a vida humana no mundo (BERICAT, 2016), isto é, da epistemologia 

e da ontologia de cada abordagem pela qual se estudam as emoções.  

Embora Von Schede e Von Luede (2005) acreditem que o debate ferrenho entre 

biossociais e construcionistas tenha cessado para dar espaço a uma discussão mais madura 

que faça o estudo das emoções avançar, as duas abordagens continuam divergindo entre si no 

grau em que fazem concessões sobre as predisposições biológicas das emoções. 

Os autores que assumem a determinação biológica e evolucionária das emoções, com 

destaque para Kemper, Turner e Paul Ekman (psicólogo estadunidense, 1934-*), baseiam-se 

na universalidade delas, ou seja, independente da cultura e da trajetória histórica de cada 

povo, existe uma base natural, biológica e evolucionária que é inata ao ser humano (TORRES, 

2009). Nessa abordagem, as regras sociais que definem as emoções são um epifenômeno 

(KEMPER, 1981), já que as emoções são consequência da cognição, e mesmo aquelas mais 

complexas, as quais poderiam ser atribuídas à construção social, são, na verdade, derivações e 

combinações de emoções primárias (BERNARDO, 2016). Na abordagem evolucionária de 

Turner e Ekman, as emoções primárias incluem o medo, a raiva, a repulsa, a tristeza, a 

felicidade e a surpresa, e estão relacionadas à necessidade de evolução e adaptação da espécie 

humana (EKMAN, 1992). Dessa forma, para essa abordagem, os fatores sociais são estímulos 
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que mobilizam disposições que são inatas ao organismo e que são estabelecidas pelo passado 

histórico de adaptação da espécie humana (TORRES, 2009; EKMAN, 1992). 

Já na abordagem positivista de Kemper (1981), as emoções mantêm uma ligação 

importante com a Biologia e com a Fisiologia, rejeitando a visão de que as normas culturais 

determinam as emoções, porém olhando para a estrutura social e para os resultados das 

relações sociais. Kemper (1981, p. 337) conceitua estrutura social como “o arranjo vertical de 

atores relacionando-se uns com os outros ao longo das dimensões relacionais de poder e 

status”. Em sua teoria, as emoções são determinadas pela relação entre ganho e perda de 

poder e status. Assim, quando o indivíduo ganha poder, ele experiencia satisfação, confiança 

e segurança; quando o perde, sente medo, ansiedade e falta de confiança. Da mesma forma, 

quando o ser humano ganha status, experiencia satisfação e bem-estar, demonstrando 

sentimentos positivos em relação aos outros; já se a culpa pela perda do prestígio for do 

próprio indivíduo, ele sentirá vergonha, embaraço, tristeza e depressão; sendo a culpa alheia, 

sentirá raiva (STETS; TURNER, 2008; LIVELY, 2015). 

A teoria de poder e status de Kemper (1981) para o estudo das emoções tem sido 

amplamente reconhecida na Sociologia e em outras disciplinas por permitir uma análise 

extensiva e profunda dos aspectos interpessoais, os quais eram negligenciados pelas ciências 

cognitivas em detrimento dos aspectos intrapessoais (VON SCHEVE; VON LUEDE, 2005). 

Ainda, sua teoria permitiu o desenvolvimento crítico das abordagens sócio-construcionistas, 

como a de Shott (1979), a qual destaca a importância das emoções no controle social 

(LIVELY, 2015). 

Os autores biossociais citados neste texto defendem que a Sociologia deve criar 

taxonomias das emoções, como, por exemplo, as famílias de emoções de Ekman (1992). 

Segundo Torres (2009), tal proposta visa a classificar as interações dos indivíduos e suas 

emoções e, por análise fatorial, reduzi-las aos seus componentes comuns, generalizando-os e 

aplicando-os a casos semelhantes.  

As abordagens que assumem a determinação socioculturalista ou construcionista das 

emoções não buscam universalidades nem certezas, até porque o próprio dado não oferece 

garantias de cientificidade, pois também é construído e interpretado (TORRES, 2009). Elas 

são essencialmente qualitativas e descritivas (ROBINSON; CLAY-WARNER; EVERETT, 

2008). O foco das abordagens construcionistas está no exame do social e da influência da 

cultura nas emoções. Os construcionistas geralmente negam que as emoções sejam inatas ao 

ser humano e defendem que são um produto do seu ambiente social (VON SCHEVE; VON 

LUEDE, 2005). Eles vêem as emoções dependentes de como cada indivíduo avalia uma 
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situação e constrói um vocabulário específico para se referir a elas, com variações no tempo e 

no espaço (THOITS, 1989). 

Um aspecto muito relevante no estudo das emoções na abordagem socioculturalista é 

explicado por Torres (2009): o estudo sociológico das emoções não deve enfatizar o que os 

atores sentem (aspecto psicológico das emoções), mas o que os atores pensam sobre o que 

eles sentem e o que eles fazem para lidar com esses sentimentos e representações. 

Dentro das abordagens socioculturalistas existe uma corrente forte, a qual nega 

totalmente a existência de emoções básicas, ou seja, não há padrões universais na ligação 

entre os componentes fisiológicos, expressivos e situacionais das emoções. Já a corrente fraca 

até aceita a existência de tais emoções básicas, no entanto se esforça para demonstrar o grau 

em que essas emoções são sócio e culturalmente constituídas e influenciadas (THOITS, 

1989).  

Assim, os socioculturalistas defendem que um mesmo conjunto de estímulos 

fisiológicos pode estar associado a distintas emoções. Logo, as sensações corporais são vistas 

como indícios ou sinais interpretados subjetiva e cognitivamente pelo indivíduo. Conforme o 

significado e a relevância atribuídos a situação de interação e ao outro, ou outros 

participantes, o ator interpreta suas sensações e atribui a elas um rótulo emocional (TORRES, 

2009). 

Os autores e suas contribuições dentro dessa abordagem a serem destacados nesta 

seção, porém não limitados a eles, são: John Dewey, Susan Shott, Arlie Hochschild, Steven 

Gordon e Norman Denzin. 

John Dewey foi o precursor das abordagens interacionista simbólica e 

socioculturalista. Ao contrapor os argumentos de Darwin e de James sobre os componentes 

fisiológicos das emoções em defesa dos fatores socioculturais, Dewey defende a importância 

do contexto na constituição da emoção, logo as ações, os pensamentos e as emoções dos seres 

humanos não são uma resposta mecânica do indivíduo a estímulos externos e sem conexão, 

mas uma coordenação orgânica, isto é, os sujeitos sempre fazem parte de mundos sociais e 

naturais no qual aprendem por meio da forma como experienciam o mundo (ELKJAER; 

HUYSMAN, 2008; TORRES, 2009). As emoções também exigem essa experiência. Em seu 

artigo de 1895, The Theory of Emotion: (2) The Significance of Emotions, Dewey critica 

James na sua ideia de que o simples fato de avistar um urso, o corpo se prepara para fugir. 

Para Dewey (1895; TORRES, 2009), a ação ou reação de fuga dependerá da ideia que se tem 

do urso como um objeto ameaçador ou não. E é só na experiência que se descobre isso, pois a 

emoção sempre acontece “em relação a” ou “por conta de” alguma coisa. Dessa forma, o 
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pragmatismo de Dewey também se aplica ao seu entendimento sobre as emoções, porque ele 

diz respeito à compreensão do significado de fenômenos em termos de suas consequências, ou 

seja, os significados não são definidos a priori, mas orientados ao futuro (ELKJAER, 2013). 

Assim como o conhecimento adquirido numa experiência, as emoções envolvem um processo 

reflexivo de rememorar e avaliar o que passou para lidar com a situação presente. A emoção 

acontece como resultado da reflexão e só se pode falar de uma experiência emocional 

completa quando há uma discrepância entre as disposições orgânicas e a situação concreta 

com a qual se precisa lidar. Nesse sentido, a emoção perde os seus nexos com a história ou 

com a origem do homem e passa a ser relacionada aos processos e fatores decorrentes da vida 

em sociedade, tornando-se construída (TORRES, 2009).  

Outra contribuição de Dewey se constrói ao redor da afirmação de que as emoções são 

um produto da racionalidade, e não sua antítese (DEWEY, 1895). A racionalidade é um 

processo. Um organismo que depende apenas do instinto para sobreviver pode ter suas ações 

evocadas apenas por estímulos externos (DEWEY, 1985). Nesse caso, somente uma linha de 

conduta (ação/reação pelo estímulo externo) será suficiente e não haverá racionalidade. Para 

que haja racionalidade, pelo menos duas linhas de conduta distintas devem ser evocadas, cada 

uma competindo para se manifestar (DEWEY, 1985). Dewey argumenta que as experiências 

que chamamos de "emoções" são as interrupções na linha de conduta em curso, onde duas 

tendências de resposta conflitam uma com a outra (tensão). Isso coloca a experiência 

emocional no cerne do comportamento racional. Se a racionalidade é um processo e a emoção 

é fruto dessa racionalidade, a emoção também é um processo e não meramente uma resposta a 

um estímulo externo (DEWEY, 1985).  

As emoções, quando estudadas como um processo social, somente podem ser 

entendidas durante o desenrolar de uma experiência, e as diferentes emoções refletem vários 

níveis de tensão entre o comportamento esperado e as ações reflexivas (SIMPSON; 

MARSHALL, 2010). Para Dewey (1986), uma emoção expressa a relação entre um 

significado pretendido de uma ação e o seu significado percebido de resposta, isto é, as 

emoções surgem quando nota-se uma diferença entre aquilo que era esperado de uma 

investigação daquilo que foi interpretado desta experiência.  

O desenvolvimento desta experiência ocorre quando ações e valores habituais são 

perturbados por encontros com situações difíceis. Essa perturbação é o gatilho para a 

investigação e, consequentemente, para o encontro com novas experiências e criação de um 

novo conhecimento. O "como" o indivíduo aprende depende da sua forma de interagir com o 

seu meio, e a experiência é o elemento mediador dessa relação cognitiva, que também inclui a 
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emoção entre sujeitos e seus mundos (ELKJAER, 2013). As emoções vão surgir no 

desdobramento deste processo de investigação e aprendizagem (SIMPSON; MARSHALL, 

2010). Vale recordar que na abordagem construcionista as emoções dependem da situação e 

do contexto. Logo, o contexto social não é algo separado de uma experiência emocional 

vivida, pois uma história do indivíduo é também uma história sobre o mundo ao seu redor 

(SIMPSON; MARSHALL, 2010). 

As contribuições de Dewey permitiram o desbravamento do estudo das emoções por 

autores como Susan Shott e Arlie Hochschild, ambas dentro da tradição interacionista 

simbólica de análise da experiência afetiva. Para os interacionistas simbólicos, as emoções 

não são consequências automáticas e fisiológicas, mas consequências complexas de 

aprendizagem, interpretação e influência social (SHOTT, 1979).  

 Em seu artigo Emotion and Social Life: a symbolic interactionist analysis, de 1979, 

Susan Shott, da Universidade de Chicago, sustenta que a cognição sozinha não é suficiente 

para motivar e manter o controle social normativo (LIVELY, 2015). Numa abordagem 

totalmente interacionista simbólica, Shott (1979) defende que as emoções são construídas 

pelos atores baseados nas suas experiências emocionais, e que as emoções que emergem das 

interações sociais têm um papel fundamental no controle social. Para compreender as 

proposições da autora de “emoção de adoção de papéis” e de “autocontrole”, vale a pena 

explicar alguns conceitos-chave no estudo das emoções na abordagem construcionista à luz 

do interacionismo simbólico como interpretação, avaliação, self, interação e construção. 

Para Denzin (2009), a interpretação é a elucidação do significado de um ato social 

(ações articuladas com outros atores sociais), evento ou objeto e acontece por meio do 

processo de tradução, descrição, divisão e registro dos significados das ações de outro ator. 

Avaliação são interpretações da informação em relação aos seus significados para uma pessoa 

a partir de suas experiências vividas (VON SCHEVE; VON LUEDE, 2005). O self é a noção 

que o indivíduo formula de si mesmo tendo como referência a visão dos outros (TORRES, 

2009); é o sujeito que sente, pois os seres humanos são mais do que mecanismos biológicos 

sencientes, eles avaliam cognitivamente os elementos de seu ambiente antes de experienciar 

ou expressar suas emoções (BERICAT, 2016). A interação pode ser definida como “o outro”, 

porque não há emoções sem a presença de outros atores sociais, e como o self age no sentido 

de trazer o outro self para dentro de suas experiências emocionais (DENZIN, 2009). Por fim, 

a construção é o processo de constante significação e ressignificação dos atos sociais, eventos 

e objetos pelo ator e pelos outros que constrói e transforma o comportamento humano 

(HEWITT, 2003). A construção das emoções é maleável e sujeita à influência da cultura e da 
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estrutura social, portanto o indivíduo constrói suas emoções dentro dos limites definidos pelas 

normas sociais (SHOTT, 1979). 

Para Shott (1979), o indivíduo é socializado emocionalmente. De acordo com os 

repertórios e vocabulários emocionais dos grupos, comunidades e sociedades das quais são 

membros, os indivíduos se emocionam, agem e reagem dentro de parâmetros culturalmente 

dados e são capazes de se autoavaliarem e se ajustarem sempre que se percebem em 

desacordo com os padrões e valores que introjetaram (SHOTT, 1979; TORRES, 2009). Logo, 

o autocontrole que o indivíduo é capaz de impor a si mesmo compreende a parte mais 

significativa do controle social (TORRES, 2009). 

Para exercer o autocontrole, Shott (1979) afirma que existem algumas emoções, 

conceituadas como emoções de adoção de papéis (role-taking emotions) que não podem ser 

evocadas se o indivíduo não se colocar no lugar do outro, avaliando o mundo a partir da 

perspectiva do outro. As emoções de adoção de papéis podem ser de dois tipos: 1) as 

reflexivas, que são as concepções emocionais do indivíduo sobre si mesmo a partir do olhar 

do outro, como culpa, vergonha, embaraço, orgulho e vaidade; 2) e as empáticas, as quais são 

evocadas quando mentalmente nos colocamos no lugar do outro e sentimos o que o outro 

sente e o que um poderia sentir se estivesse naquela posição. São elas a simpatia, a empatia e 

a piedade (THOITS, 1989). Adotar um papel significa, portanto, tomar o lugar de outros e, a 

partir dele, interpretar e avaliar as próprias concepções e ações ajustando-as conforme a 

definição situacional (TORRES, 2009). “Quando nossa autoconcepção é confirmada pelos 

outros, nós experienciamos emoções positivas; quando é negada, nós experienciamos 

emoções negativas como sofrimento, ansiedade, raiva, vergonha ou culpa” (BERICAT, 2016, 

p. 6). 

A vergonha, a culpa e o embaraço são emoções que verificam e punem 

comportamentos desviantes. A vergonha resulta de autoavaliação depreciativa quando há uma 

apreciação negativa pelo outro. A culpa envolve um julgamento negativo de si mesmo, 

reconhecido, por si mesmo, como moralmente falho. O embaraço é uma avaliação 

depreciativa que o indivíduo imagina que os outros fazem ou fizeram sobre ele em uma dada 

situação interacional, específica, e em conexão com alguma conduta ou gesto particular. A 

culpa e a vergonha independem da presença física do outro, ao contrário do embaraço 

(SHOTT, 1979; TORRES, 2009). O orgulho e a vaidade são emoções compensatórias por 

terem atuado dentro das normas sociais (SHOTT, 1979; THOITS, 1989). Por isso que o 

vaidoso sempre depende dos outros para as suas autoavaliações (TORRES, 2009).  

Sentimentos como orgulho, vaidade e empatia contribuem de forma positiva para o 
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controle social. As emoções empáticas são pró-sociais (THOITS, 1989), pois são uma emoção 

solidária (SHOTT, 1979; TORRES, 2009) e são influenciadas pelas emoções reflexivas. A 

culpa, por exemplo, pode motivar esforços de ajuda, da mesma forma que pessoas que 

experienciam níveis muito baixos ou muito altos de empatia estão menos dispostas a ajudar. 

Thoits (1989) explica que estudos em pessoas com alto nível de empatia por vítimas 

preferiram evitar assisti-las devido à dor que aquelas poderiam sentir. Logo, pelo fato de as 

emoções de adoção de papéis ajudarem a explicar fenômenos de comportamentos pró-sociais 

como o altruísmo, o engajamento e a transformação social, elas merecem séria atenção 

empírica (THOITS, 1989). 

O que é interessante destacar na abordagem de Susan Shott, é que mesmo apesar de 

sua abordagem interacionista simbólica, e de tratar termos como afeto, emoção, sentimentos 

como equivalentes semânticos (SHOTT, 1979), a autora define as emoções como um “estado 

de excitação fisiológica definida pelo ator como induzida emocionalmente” (SHOTT, 1979, p. 

1318), ou seja, as emoções são respostas a certos estímulos psicológicos, cultuaris, estruturais, 

interacionais e relacionais (DENZIN, 2009). 

Da mesma forma que Shott, Arlie Russel Hochschild (1940-*), socióloga e professora 

universitária estadunidense na Universidade da Califórnia, desenvolveu uma abordagem 

interacionista simbólica para o estudo das emoções. Sua obra mais emblemática é The 

managed heart: commercialization of human feeling, de 1983, a qual será referenciada nesta 

seção em sua versão de 2003. É nesse trabalho no qual Hochschild desenvolve os conceitos de 

“regra de sentimentos”, “trabalho das emoções”, para a vida pública ou no trabalho, e 

“gerenciamento/administração das emoções”, na vida pessoal. Hochschild (1979) usa os 

termos sentimentos e emoções intercambiavelmente. Ademais, a autora considera sinônimos 

os termos “trabalho das emoções”, “gerenciamento/administração das emoções” e “atuação 

profunda”. A diferenciação feita anteriormente baseia-se em Lively e Weed (2014). 

A análise interativa das emoções de Hochschild (2003) relaciona e integra estrutura 

social, ideologia, classes sociais e gênero, e mostra como as emoções se manifestam nas 

trocas sociais e como o desempenho profissional envolve crescentemente a mercantilização 

dos sentimentos (TORRES, 2009). Portanto, a emoção funciona como um mensageiro do self, 

um agente que dá ao indivíduo um relatório instantâneo sobre a conexão entre o que ele vê e o 

que esperava ver, e lhe diz o que ele pode fazer a respeito (HOCHSCHILD, 2003). 

O comportamento do indivíduo na sociedade moderna capitalista é emoldurado por 

padrões normativos definidos cultural e historicamente que orientam sua experiência emotiva 

e determinam o que o sujeito sente e o que ele realmente deveria sentir em cada situação 
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(TORRES, 2009; LIVELY, 2015). Esses padrões estão associados às regras de sentimento, as 

quais definem as convenções do sentir, nas mais variadas situações da vida social (TORRES, 

2009). Expressar-se apropriadamente, isto é, demonstrar as emoções que são esperadas pela 

sociedade, é essencial para que o indivíduo seja socialmente aceito e receba reconhecimento 

(VON SCHEVE; VON LUEDE, 2005). Portanto, “‘trabalho das emoções’ é o ato de tentar 

mudar em grau ou qualidade uma emoção ou um sentimento” (HOCHSCHILD, 1979, p. 561), 

é moldar uma emoção que já se faz presente para atender às regras de sentimento, logo, é 

diferente de controlar, manipular ou suprimir uma emoção (HOCHSCHILD, 1979). Deve 

haver congruência entre a situação vivenciada, a moldura convencional imposta pela 

sociedade, e o sentimento demonstrado. Quando a congruência desses três elementos se 

rompe, o trabalho das emoções começa: 

 

O trabalho das emoções se torna um objeto de consciência mais 

freqüentemente, talvez, quando os sentimentos do indivíduo não se ajustam à 

situação, isto é, quando a última não responder aos sentimentos legítimos na 

situação. Uma situação (como um enterro) freqüentemente carrega consigo a 

definição adequada de si mesma ("o momento de encarar a perda"). Esta moldura 

formal carrega consigo o sentido do que é adequado sentir (tristeza). É quando esta 

consistência tripartida da situação, moldura convencional, e sentimento, é de alguma 

maneira rompida, como quando o desolado sentir um desejo irreprimível de rir 

deliciosamente ao pensamento de uma herança, que regra e gerenciamento entram 

em foco (HOCHSCHILD, 1979, p. 563). 
 

A autora ainda diferencia evocar de suprimir. Evocar é desejar um sentimento que 

ainda não está presente na cognição; já suprimir é anular um sentimento indesejado que já está 

presente na cognição. Essas diferenças semânticas são importantes para identificar o trabalho 

das emoções nos estudos empíricos (HOCHSCHILD, 1979). 

De certa forma, todos somos um pouco atores (HOCHSCHILD, 2003), ora tentando 

mascarar a expressão de uma emoção (atuação superficial), ora realmente mudando aquilo 

que sentimos (atuação profunda) (LIVELY, 2015), estrategicamente manipulando nossas 

emoções, seja para adaptar-se às normas, a um emprego, ou para obter vantagem durante uma 

interação social (HOCHSCHILD, 2003). Essa representação é chamada por Stets e Turner 

(2008) de abordagem dramatúrgica da Sociologia das Emoções, pois enfatizam a importância 

da cultura em prover ideologias, vocabulários e regras de sentimentos que funcionam como 

um roteiro cognitivo para orientar quais emoções deveriam ser experienciadas ou expressadas 

em cada situação, bem como o vocabulário usado para responder a essas situações. E quanto 

mais forte o laço, seja na vida pessoal ou na profissional, mais se faz trabalho da emoção e 

menos consciente se é disso (BONELLI, 2005). 
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Hochschild (2003) começa a elaboração de seu conceito de trabalho das emoções nas 

organizações afirmando que para sobreviver em seus empregos, tanto uma criança 

trabalhadora de uma fábrica de papel de parede no século XIX, quanto uma aeromoça bem 

paga do século XX devem se desconectar mentalmente: a criança, de seu próprio corpo e do 

trabalho físico; e a aeromoça, dos seus próprios sentimentos e trabalho emocional. O trabalho 

emocional é aquele que requer contato com o público; há a necessidade de produzir um estado 

emocional em outra pessoa; no qual o empregador possa exercer algum controle sobre a 

atividade emocional do empregado, por meio de supervisão e controle, por exemplo 

(BONELLI, 2003).  

Embora o indivíduo seja socializado emocionalmente (SHOTT, 1979), e aprender as 

regras de sentimentos seja parte desse processo, o trabalho das emoções também tem seu lado 

cruel, principalmente nas organizações, pois a administração institucional das emoções é uma 

expropriação do indivíduo, já que a finalidade da representação no trabalho emocional é fazer 

dinheiro (BONELLI, 2003). Por meio do trabalho emocional, a empresa interfere na 

interpretação dos próprios sentimentos de seus funcionários e os redefine. Eles, por sua vez, 

separam o significado dos sentimentos dado pela empresa, de seus próprios sentimentos e 

interpretações. Outra constatação é que essas emoções estão sujeitas às regras de produção em 

série, em massa. O sorriso e os sentimentos são expropriados do indivíduo e passam a 

pertencer à organização (BONELLI, 2003).  

Ao conseguir um emprego, os funcionários não vendem apenas seu tempo e energia, 

mas sua personalidade também (HOCHSCHILD, 2003). Os custos humanos desse trabalho 

emocional são o estresse, o estranhamento de si e a perda da capacidade de sentir, por isso que 

a tendência observada atualmente das pessoas buscarem a autenticidade e o sentimento 

espontâneo, por meio de terapias de ajuda para entrar em contato com os seus próprios 

sentimentos, é analisada como decorrência crítica da administração das emoções (BONELLI, 

2003; THOITS, 1989).  

Bericat (2016) destaca a importância dos trabalhos de Hochschild para o 

desenvolvimento das sociologias de gênero e do trabalho ao tratar de questões como o papel 

que as emoções desempenham no trabalho ou na cultura do local de trabalho, o conteúdo 

emocional das diferentes profissões e ocupações, as consequências pessoais e sociais da 

administração das emoções e do trabalho das emoções, gênero e raças. Thoits (1989) e Bericat 

(2016) sugerem que muitos estudos nessas áreas ainda devem ser realizados para sustentar as 

proposições de Hochschild.     

A discussão sobre emoções e sentimentos como categoria de análise tem sua maior 



39 

crítica e reviravolta conceitual com Steven Gordon, sociólogo estadunidense e professor do 

Departamento de Sociologia da Universidade da Califórnia. Gordon (1981) propõe que as 

emoções são uma categoria de análise psicológica, enquanto que os sentimentos deveriam ser 

a preocupação da Sociologia das Emoções. Ao mudar o foco das emoções para os 

sentimentos, Gordon minimiza o peso dos componentes fisiológicos, evolucionários e 

expressivos na análise sociológica (TORRES, 2009), o que é a sua principal contribuição à 

área de estudos. 

Gordon (1981) explica que amor e gratidão, por exemplo, são muito mais do que 

meras excitações, ademais de poderem ser de diversos tipos e intensidade. Por isso que 

conceitos como esses não têm utilidade na sociologia, pois além de omitir os fatores sociais, 

eles dão uma conotação supérflua de que as emoções são confusões mentais irracionais sobre 

as quais o indivíduo não tem domínio. Emoções para Gordon (1981, p. 565) são “alterações 

corporais indiferenciadas e instintivas de respostas a um estímulo intenso de uma situação 

singular de curta duração”. 

Portanto, ao adotar uma abordagem totalmente sócio-culturalista e construtivista, a 

grande crítica de Gordon à Sociologia das Emoções diz respeito à pertinência de se adotar 

uma noção cuja ênfase está nos processos que ocorrem no interior do indivíduo, como faz a 

psicologia, sem examinar criticamente a sua capacidade e o seu limite explicativos para a 

análise sociológica das emoções, considerando-se as diferenças teóricas e metodológicas entre 

as disciplinas (TORRES, 2009).  

Norman Denzin (1941-*) é sociólogo e professor da Universidade de Illinois. Sua obra 

On understanding emotions, de 1984, referenciada nesta seção em sua edição de 2009, 

contribui com a Sociologia das Emoções ao oferecer um aporte interpretativo, interacionista e 

fenomenológico aos seus estudos. Denzin (2009) afirma que os trabalhos até então não 

localizavam as emoções nos ambientes social, cultural e histórico do ser humano ao mesmo 

tempo. Não é possível estudar a emoções começando pelo psicológico ou pelo neurológico 

humano. Primeiramente, é necessário suspender essas estruturas de análise (psicológica, 

neurológica, social, cultural, ritual, estrutural e relacional) e definir, estudar e compreender a 

emoção a partir do self, de dentro do indivíduo, que é onde o fenômeno é organizado. 

Contudo, sem separar a pessoa, suas emoções e seu mundo, porque a emoção é... 

 

...uma experiência vivida, verdadeira, situada, temporariamente incorporada que 

irradia através do fluxo de consciência de uma pessoa, é sentida e percorre seu corpo 

e, no processo de ser vivida, mergulha a pessoa e seus associados em uma toda nova 

e transformada realidade – a realidade de um mundo que está sendo constituído pela 

experiência emocional (DENZIN, 2009, p. 66). 
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Todas as emoções são fenômenos relacionais, aprendidas nas suas relações sociais que 

começam na família, isto é, são socializadas. O indivíduo faz contínuas conexões para frente e 

para trás entre o que aprenderam no passado e o que devem enfrentar no presente e, assim, 

constitui suas experiências emocionais a partir da maneira como vivem suas vidas e pela 

forma como criam relações com os outros sujeitos e mundos (DEWEY, 1986; DENZIN, 

2009). Todos os termos referentes a emoções usados na linguagem cotidiana se referem a 

sentimentos personificados, estados mentais e experiências interacionais com outros reais ou 

imaginários, cujos significados são negociados dentro dos contextos de interação. Além disso, 

emoção é um processo e não uma coisa, portanto o que pode ser administrado na experiência 

emocional não é a própria emoção, e sim o self que está sentindo aquela emoção. Para Denzin 

(2009), o self é tudo aquilo que se pode chamar de “meu” em um determinado tempo como 

meus sentimentos, minhas ações, minhas posses materiais, meu corpo e minhas relações com 

o outro. “O self não está na consciência, mas no mundo de interação social” (DENZIN, 2009, 

p. 51). 

Denzin (2009) diferencia emoções de emotividade e sentimentos (self-feeling). Self-

feeling é qualquer emoção que uma pessoa sente, uma compreensão de si mesmo, inclui 

sensações corporais, sentimentos sensíveis, valores, sentimentos morais, sacros e profanos. 

Emotividade é o processo de ser ou estar emocional, de sentir um sentimento ou uma emoção, 

lembrando que a emoção é algo mais amplo, é a experiência vivida pelo sujeito em interações 

sociais. 

Todas as experiências na emotividade envolvem experiências situacionais positivas e 

negativas que podem ou não perdurar nos mundos relacionais das pessoas. Essas experiências 

envolvem reflexão, sentimentos, cognição e interpretação. Muitas experiências emocionais 

são meramente privadas, outras são públicas ou coletivas. Muitas emoções são instigadas por 

rituais dos grupos ou de estruturas sociais maiores. Qualquer forma de experiência emocional 

que a pessoa tenha, posicioná-la-á num mundo de emotividade, e nenhuma experiência 

emocional jamais será experienciada igualmente uma segunda vez; são únicas, pois dependem 

daquela experiência específica, daquele momento e daquelas interações (DENZIN, 2009). 

Na sua abordagem interacionista simbólica da emotividade, Denzin (2009) descreve 

detalhadamente como acontece o processo de interação da emotividade, a que ele conceituou 

de círculo hermenêutico da emotividade (Figura 1).  
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Figura 1 – Círculo hermenêutico da emotividade 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Denzin (2009). 

 

Para se estudar as emoções a partir de sua abordagem fenomenológica, Denzin (2009) 

propõe as seguintes considerações: 

1) As emoções devem ser estudadas como experiências vividas nos fluxos 

fenomenológicos e interacionais com os indivíduos; 

2) As emoções não devem ser estudadas como um fato social episódico, acidental ou 

incidental; mas como um ato, uma ação social; 

3) As considerações naturais sobre as emoções devem ser suspensas, não importando 

se elas são reais, racionais, irracionais, conscientes, inconscientes, subconscientes, 

fisiológicas ou produtos sociais e culturais; 

4) As emoções devem ser compreendidas em sua totalidade, embora sua apreensão 

possa envolver vislumbres, questionamentos e julgamentos; 

5) A essência da emoção deve ser captada e cuidadosamente descrita. Só então as 

características universais ou específicas da emoção devem ser interpretadas; 

6) As emoções devem sem compreendidas a partir de dentro, como um processo que 

tem sua própria trajetória ou fluxo de experiência. Como um fenômeno que vive 

dentro de sua própria morada; 

7) Emoção é um processo que se volta para si mesmo, que se autoelabora, que requer 

o que veio antes no tempo para se desenvolver para o depois; 

8) O entendimento e a interpretação fenomenológicos da emoção não serão causais. 

Será descritivo, interpretativo e processual. Variáveis, fatores e agentes causadores 

não devem ser procurados; 

9)  A interpretação fenomenológica não é indutiva (dos fatos para a teoria), nem 
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dedutiva (da teoria para os fatos e hipóteses), mas deve avançar com cuidado por 

meio de rigorosa intuição, questionamentos e entendimentos. O fenômeno deve ser 

revelado e interpretado na consciência e no mundo da experiência vivida; 

10) Testar teorias não é o objetivo. A intenção é uma interpretação descritiva. O 

objetivo deve ser enxergado, verificado e estudado no interior da emoção como 

experiência vivida. A fenomenologia social é uma disciplina descritiva e 

interpretativa, portanto cabe perfeitamente aos estudos das emoções e da 

emotividade.   

 

E para operacionalizar esses estudos, Denzin (2009) propõe algumas questões, as 

quais são como passos para se interpretar as emoções fenomenologicamente: 1) A 

interpretação da emoção ilumina e revela a emoção vivida? 2) A interpretação está apoiada 

em materiais densamente contextualizados e descritos e em conceitos que se aproximam da 

experiência? 3) A interpretação está incrustada e fundamentada no tempo? 4) A interpretação 

reflete a emoção como um processo que é relacional e interativo? 5) A interpretação cobre o 

que já é conhecido sobre o fenômeno? 6) A interpretação incorpora entendimentos e 

interpretações já usadas por pesquisadores, inclusive atuais, como parte da interpretação final? 

7) A interpretação está coerente? 8) A interpretação produz novos entendimentos? 9) A 

interpretação está incompleta? Toda interpretação é provisória e incompleta até que o 

pesquisador retorne ao fenômeno e comece uma nova. 

Considerando a abordagem das emoções de Denzin e dos demais autores aqui 

apresentados, traz-se a própria análise de Denzin, resgatado por Torres (2009) sobre a 

pertinência de uma ou outra perspectiva para o estudo das emoções. Assim, em vez de esperar 

que uma experiência crucial resolva definitivamente a controvérsia sobre se a causa das 

emoções é fisiológica, cognitiva ou estrutural, talvez estes teóricos devessem partir do 

pressuposto de que a emoção é um processo social, interacional, linguístico e fisiológico que 

seleciona seus recursos do corpo humano, da consciência humana e do mundo que cerca a 

pessoa. 

Após a apresentação das principais contribuições dos teóricos seminais da Sociologia 

das Emoções, o Quadro 2 compila os conceitos de emoções de abordagem socioculturalista e 

construcionista em ordem alfabética de autores. 
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Quadro 2 – Conceitos de emoções na abordagem socioculturalista e construcionista 
Autores e obras Conceito 

ANTONACOPOULOU, E. P.; 

GABRIEL, Y. Emotion, learning and 

organizational change. Journal of 

Organizational Change Management, 

v. 14, n. 5, p. 435-451, 2001. 

São um fenômeno social que dependem das regras definidas pelo 

contexto sócio-cultural do indivíduo e de como são estabelecidas e 

representadas diante de diferentes públicos; não são irracionais, 

senão que representam julgamentos conscientes cujo objetivo é 

alcançar resultados específicos; diferem de sentimentos, pois estes 

são respostas pessoais a relações com outros indivíduos, enquanto 

que aquelas são moldadas pelo contexto cultural. 

BARBALET, J. M. Emotions beyond 

regulation: backgrounded emotions in 

science and trust. Emotion Review, v. 3, 

n.1, p. 36-43, 2011. 

Emoções são entendidas sociologicamente como experiências de 

envolvimento. 

COELHO, Maria Claudia; REZENDE, 

Claudia Barcellos [org.]. Cultura e 

sentimentos: 

ensaios em antropologia das emoções. 

Rio de Janeiro, Editora Contracapa / 

FAREJ, 2011. 

Emoções podem ser consideradas esquemas ou padrões resultantes 

da interação com o ambiente social e cultural, aprendidos e 

internalizados desde cedo e acionados de acordo com cada 

contexto. 

COLLINS, Randall. The role of emotion 

in social structure. In: SCHERER, K.; 

EKMAN, P. Approaches to emotion. 

New Jersey: Lawrence Erlbaum and 

Associates, 1984, p. 385-396. 

Emoções são uma forma de energia social, as quais podem ter a 

forma desde uma completa e passiva inatividade até um forte 

estímulo afetivo. As emoções se originam das experiências prévias 

que um indivíduo tem na sua cadeia de rituais de interação. 

DENZIN, N. K. On understanding 

emotion. USA and London: Transaction 

Publishers, 2009. 

Emoção é uma experiência vivida, verdadeira, situada, 

temporariamente incorporada que irradia através do fluxo de 

consciência de uma pessoa, é sentida e percorre seu corpo e, no 

processo de ser vivida, mergulha a pessoa e seus associados em 

uma toda nova e transformada realidade – a realidade de um mundo 

que está sendo constituído pela experiência emocional. 

GORDON, S. The sociology of 

sentiments and emotions. In: 

ROSENBERG, M.; TURNER, R. (eds). 

Social Psychology: Sociological 

Perspectives. New York: Basic Books. 

1981, p. 562-592. 

Um padrão de sensações, gestos expressivos, e significados 

culturais socialmente construídos, organizado ao redor dos 

relacionamentos com objetos sociais, em geral outra pessoa. 

HOCHSCHILD, A. R. The managed 

heart: commercialization of human 

feeling. 20
th

 edition. Berkeley: 

University of California Press, 2003. 

A emoção funciona como um mensageiro do self, um agente que 

nos dá um relatório instantâneo sobre a conexão entre o que 

estamos vendo e o que esperávamos ver, e nos diz o que nos 

sentimos prontos a fazer a respeito 

HOCHSCHILD, Arlie Russell. Emotion 

work, feeling rules, and social structure. 

American Journal of Sociology, v. 85, 

p. 551-575, 1979. 

 

Eu defino a emoção como cooperação corporal com uma imagem, 

um pensamento, uma memória - uma cooperação de que o 

indivíduo está ciente. 

 

KOURY, M. G. P. Emoções, Sociedade 

e Cultura: a categoria de análise 

emoções como objeto de investigação na 

Sociologia. Curitiba: Editora CRV, 

2009. p. 9. 

As emoções são sentimentos dirigidos diretamente aos outros e 

causados pela interação com os outros, em um contexto e situação 

social e cultural determinados. 

SHOTT, S. Emotion and Social Life: a 

symbolic interactionist analysis. The 

American Journal of Sociology, v. 84, 

n. 6, 1979. p. 1318. 

Um estado de excitação fisiológica definida pelo ator como 

induzida emocionalmente. Assim, dois elementos - excitação 

fisiológica e rotulagem cognitiva como afeto – são componentes 

necessários da experiência de emoção do ator. 

THOITS, P. A. The Sociology of 

Emotions. Annual Review of 

Sociology, v. 15, p. 317-342, 1989. 

As emoções envolvem: (a) avaliações de um estímulo ou contexto 

situacional; (b) mudanças fisiológicas ou nas sensações do corpo; 

(c) gestos e expressões demonstrados ou contidos; (d) um rótulo 

cultural aplicado ao conjunto específico de um ou mais dos três 

primeiros componentes. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir da revisão bibliográfica (2019). 
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A próxima subseção situa os estudos das emoções em uma outra pertinente discussão, 

a dimensão macro e micro de análise. 

Os autores e obras aqui abordados são os mais representativos da subdisciplina da 

Sociologia das Emoções. Eles oferecem um amplo espectro de conceitos e instrumentos para 

se identificar e analisar o construto emoções na abordagem sociológica. A proposta desta tese 

é conhecê-los e adotá-los como norteadores para aquilo que possa emergir durante a pesquisa 

de campo. 

 

2.3 ABORDAGEM ESTRUTURAL: DIMENSÃO DE ANÁLISE MACRO VERSUS 

DIMENSÃO DE ANÁLISE MICRO 

 

Para ajudar a arrematar algumas pontas que possam ter ficado soltas na trama deste 

texto, vale trazer alguns outros conceitos, discussões e críticas dos mesmos autores já citados 

ou de alguns outros, os quais contribuirão com pontos e contrapontos sobre o discutido até 

aqui, principalmente sobre a dimensão de análise macro versus dimensão de análise micro das 

emoções. 

Para Shilling (2002), não é útil nem mesmo possível definir emoções com precisão. 

Durante o processo histórico de seu estudo, ora marginalizando-as, ora fazendo-as florescer, 

foram tantos os termos sob os quais as emoções foram classificadas (ligações emocionais, 

sentimentos morais, energias vitalícias, ações afetuosas, conteúdo pré-sociais, respostas 

psíquicas, paixões), que hoje poderiam ser todos abarcados sob o termo guarda-chuva 

“emoções”.  

Frijda (2008) chama a atenção para o fato de que a própria palavra “emoção” dá 

motivos para dúvida, pois nem todos os idiomas possuem um conceito equivalente, dado que 

“emoção” não representa uma classe natural de fenômeno, senão algo entre o sentir, o 

comportar-se e o reagir do corpo. Por esse motivo que Thoits (1989) afirma que a maior parte 

das definições de emoções é construída considerando os seus componentes, os quais variarão 

dependendo de cada abordagem ou de cada linha de pensamento dentro das abordagens (VON 

SCHEVE; VON LUEDE, 2008).  

Da mesma forma, o conceito de emoções dependerá se está se referindo a um nível 

micro ou macro de análise. Peggy Thoits (socióloga estadunidense da Indiana University 

Bloomington) propôs o estudo das emoções organizado em duas abordagens: nível micro 

(psicológico-social), no qual as emoções são vistas como uma variável dependente e 

interveniente; e nível macro (estrutural-cultural), no qual as emoções são vistas como variável 
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independente e explicativa.  

Thoits (1989) diferencia emoções de sentimento (feeling e sentiment) e de afeto. Os 

feelings possuem um componente fisiológico, uma experiência física, como fome, dor, 

cansaço. Já os sentiments são padrões de sensação construídos socialmente que incluem 

gestos e significados culturais organizados ao redor de uma relação com outra pessoa ou 

grupo, como, por exemplo, o amor romântico, lealdade, amizade e o patriotismo. O afeto está 

relacionado a uma avaliação positiva ou negativa de alguém ou de algo, como gostar ou não 

gostar. Por fim, as emoções são tipos de sentimentos e afetos delineados culturalmente, 

socialmente adquiridos e estruturados, variando histórica e culturalmente. 

Collins (1984) discute a importância da estrutura social na definição de emoções e 

seus efeitos na macroestrutura. “Emoções são uma forma de energia social, as quais podem 

ter a forma desde uma completa e passiva inatividade até um forte estímulo afetivo” 

(COLLINS, 1984, p. 385) e se originam das experiências prévias que um indivíduo tem na 

sua cadeia de rituais de interação.  

Num nível microssocial, essas interações são basicamente conversas. Durante sua 

vida, um indivíduo conversou e conversará com pessoas, e essa cadeia de interações rituais 

construirá sua experiência emocional. Logo, as emoções vêm das várias experiências do 

indivíduo nessa cadeia de interações rituais. O indivíduo que é bem aceito nessas interações 

terá um aumento de sua energia emocional positiva, a qual se manifesta na forma de 

confiança e entusiasmo. Ao obter mais recursos emocionais positivos, o indivíduo será capaz 

de negociar um apoio mútuo nas próximas interações. O contrário também acontece, isto é, a 

confiança emocional diminui quando o indivíduo é rejeitado ou não obtém sucesso. A 

influência na macroestrutura se dá pela discussão de status e poder, quando um grupo, cuja 

confiança emocional é alta, consegue alocar recursos e generalizá-los a outras culturas, 

alterando suas energias emocionais (STETS; TURNER, 2008).  

Bericat (2016) afirma que apesar de a Sociologia das Emoções ter desenvolvido um 

rico conjunto de teorias, conceitos e perspectivas nos últimos 40 anos, ainda permanecem 

algumas inconsistências entre pesquisas teóricas e empíricas, abordagens culturais e 

estruturais, e perspectivas micro e macro de análise. Sobre essa última, muito ainda se há por 

fazer. 

Os macroteoristas costumam focar seus esforços em emoções como desgosto, raiva e 

amor para estudar a intensidade dessas experiências emocionais em populações específicas 

para, assim, verificar seus resultados em larga-escala nas mudanças culturais sobre as 

emoções (THOITS, 1989). A maior dificuldade nesses estudos está em se determinar e traçar 
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o histórico contextual em que as emoções se desenvolveram, o que limita os estudos a inferir 

que as regras de emoção são produzidas e atuam para sustentar arranjos institucionais 

dominantes. Mesmo assim, Thoits (1989) destaca que os esforços para se definir os 

antecedentes ideológicos, estruturais e históricos macro de qualquer crença emocional são 

importantes por três motivos: 1) geram hipóteses que podem ser testadas sistematicamente; 2) 

a pesquisa no nível macro pode especificar as condições sob as quais se aplicam as 

microteorias; 3) a macroanálise de certas emoções pode ajudar a desembaraçar as complexas 

interações entre cultura e estrutura social, e ajudar a identificar as origens e funções das regras 

de sentimento. 

Para Stets e Turner (2008), as teorias atuais das emoções se concentram em um 

conjunto bastante limitado de propriedades estruturais como influência da excitação 

emocional: poder, status e densidade de redes de contato. Estas podem, de fato, ser 

propriedades fundamentais que merecem atenção pelos sociólogos, mas não podem ser as 

únicas propriedades. Além disso, a maioria das teorias das emoções tem foco microestrutural, 

e acabam negligenciando as forças emocionais macrodinâmicas. Os autores defendem que as 

emoções são distribuídas através de macrosestruturas. Elas são a força por trás dos 

compromissos ou desinteresse de macrosestruturas. Emoções são o que levam as pessoas a 

derrubar macrosestruturas, estando implicadas em todas as formas de comportamento 

coletivo. Assim, sugerem que é preciso haver uma integração muito maior das teorias sociais 

psicológicas com aqueles que lidam com fenômenos meso e macro-nível, e que teorizar sobre 

as emoções pode fornecer uma maneira de abordar o problema da ligação dos níveis micro, 

meso e macro de análise (STETS; TURNER, 2008). 

A próxima subseção posicionará toda a discussão feita anteriormente no cenário 

brasileiro. 

 

2.4 O ESTUDO DAS EMOÇÕES NO BRASIL NA ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS 

 

O campo da Sociologia das Emoções se encontra em pleno desenvolvimento na 

Sociologia e na Antropologia brasileiras, e também nas áreas das ciências políticas, história e 

comunicação (KOURY, 2009). Esse caminho de interesse pelos projetos que envolvem uma 

discussão sobre os processos de subjetividade parece não estar sendo trilhado pela área da 

Administração no Brasil. 

O surgimento e a luta pelo reconhecimento e processo de consolidação da Sociologia 
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das Emoções no Brasil aconteceram nos anos de 1990, duas décadas após a constituição dessa 

subdisciplina nos Estados Unidos. Na América Latina, os esforços são ainda mais recentes, 

com o surgimento do Grupo de Trabalho em Sociologia das Emoções e do Corpo no 

Congresso da Associação Latinoamericana de Sociologia (ALAS), na Argentina, somente em 

2008 (KOURY, 2014). 

No contexto dessa emergência por estudos na Sociologia das Emoções no Brasil, 

Bernardo (2016) e Koury (2009, 2014) destacam os resultados da dedicação de alguns autores 

como Cláudia Barcellos Rezende e Maria Cláudia Coelho, ambas do Instituto de Ciências 

Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rezende adota a Antropologia das 

Emoções para destacar os aspectos emotivos nos estudos das relações de amizade e 

parentesco, na construção de subjetividade e de identidade racial, étnica e nacional. Já Coelho, 

dedica-se às emoções ao estudar a idolatria e a dádiva, em sua capacidade micropolítica das 

emoções no processo da dádiva de dramatizar e modificar as relações entre doador e receptor 

a partir da posição social que cada autor da relação ocupada.  

Outra pesquisadora de destaque é Marieze Rosa Torres. Socióloga do Centro de 

Estudos e Pesquisas em Humanidades da Universidade Federal da Bahia, coordena o grupo de 

estudos Sociologia das Emoções, o qual está interessado na discussão teórico-conceitual e no 

debate das interfaces entre as emoções, os comportamentos, e as práticas dos sujeitos nas suas 

interações sociais cotidianas. Sua tese (TORRES, 2009), inédita no Brasil e utilizada como 

base na organização das discussões teóricas desta seção, apresentou e confrontou o debate em 

torno da definição conceitual das emoções. 

Merece destaque o Professor Mauro Guilherme Pinheiro Koury, da Universidade 

Federal da Paraíba, quem, em 1994, criou o Grupo de Pesquisa em Antropologia e Sociologia 

das Emoções (GREM), e, desde 2002, é editor-chefe da Revista Brasileira de Sociologia da 

Emoção (RBSE), primeira e principal revista a articular as áreas das ciências sociais das 

emoções no Brasil com o intuito de reunir autores nacionais e internacionais para consolidar 

esse campo de estudos (KOURY, 2009). Seus trabalhos abordam questões sobre a formação 

das emoções e estudos sobre emoções específicas como luto, a dor e os medos corriqueiros 

nas grandes cidades brasileiras, bem como suas representações na construção do indivíduo 

(BERNARDO, 2016). 

Além do GREM, outros dois grupos de pesquisa são relevantes para a área: o Grupo 

de Pesquisa Transformações da Intimidade, da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro, atuante desde 1998; e o Grupo de Pesquisa Cultura, Sociabilidades e 

Sensibilidades Urbanas, instituído desde 2010 na Universidade Federal da Bahia (KOURY, 
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2009; KOURY, 2014). 

 Bernardo (2016) explica que os esforços de todos esses autores buscam construir as 

emoções como um objeto das ciências sociais, inserindo-as no rol daquelas dimensões da 

experiência humana as quais, apesar de concebidas como "naturais", possuem uma lógica 

social, ditando ou regulando o comportamento emocional do ser humano, na forma como o 

sujeito de sente, por que se sente e para quem expressa suas emoções.  

Dessa forma, a abordagem no estudo das emoções prevalecente no Brasil é a 

construcionista ou socioculturalista. Koury (2009, p. 9) conceitua as emoções como 

“sentimentos dirigidos diretamente aos outros e causados pela interação com os outros, em 

um contexto e situação social e cultural determinados” e também como “uma teia de 

sentimentos dirigidos diretamente a outros e causadas pela interação com outros em um 

contexto e em uma situação social e cultural determinada” (KOURY, 2009, p. 84). Para 

Coelho e Rezende (2011), as emoções podem ser consideradas esquemas ou padrões 

resultantes da interação com o ambiente social e cultural, aprendidos e internalizados desde 

cedo e acionados de acordo com cada contexto.  

Portanto, para os autores mais representativos da Sociologia e da Antropologia das 

Emoções no Brasil, as experiências emocionais singulares, sentidas e vividas por um ator 

social específico, são produtos relacionais entre indivíduos e a cultura e a sociedade, “[...] vai 

além do que um ator social sente em certas circunstâncias ou com relação às histórias de vida 

estritamente pessoal” (KOURY, 2009, p. 84). 

Os esforços nos estudos das emoções pela Sociologia até então não alcançaram a área 

da Administração, ao menos usando uma literatura pautada nos interesses da Sociologia das 

Emoções. Os estudos na área da Administração ainda se valem de uma literatura psicológica 

que permeia assuntos como a inteligência emocional. Em revisão bibliográfica realizada nas 

bases de dados Spell e Scielo, e em todas as edições do EnANPAD e do Semead, no período 

de 2008 a 2019, cujos critérios de busca foram os termos “emoção”, “emoções”, pesquisados 

em títulos, resumos e palavras-chave, os resultados estão apresentados no Quadro 3.  

Para avaliar os artigos, considerou-se o uso restrito da Sociologia das Emoções, em 

especial em sua abordagem socioculturalista, quando os estudos usavam os autores 

isoladamente no referencial teórico ou para discutir alguns achados. Já o uso amplo se deu 

quando os estudos usaram a Sociologia das Emoções como base teórica e para articulação da 

discussão dos resultados.   
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Quadro 3 – Estudos brasileiros sobre emoções humanas na área de Administração 
Base Referências Uso Sociologia 

das Emoções 

Spell 

OLIVEIRA, J. S. Práticas Organizativas e Emoções: Contribuições para as Pesquisas 

sobre Organizações Culturais. Revista Interdisciplinar de Gestão Social, v. 5, n. 2, p. 

52-68, 2016. 

Restrito. 

MORAIS, F. J.; SAUERBRONN, J. F. R.; OLIVEIRA, J. S.; PESTANA, F. N. Gestão 

das Emoções em Centrais de Atendimento Telefônico. Revista Pensamento 

Contemporâneo em Administração, v. 9, n. 3, p. 15-29, 2015. 

Amplo. 

MACHADO, H. V. A abordagem das emoções no âmbito das organizações. Revista 

Alcance, v. 9, n. 1, p. 11-35, 2003. 

Restrito. 

Scielo  

20 trabalhos dispersos ao longo do período e que tratam dos temas de comportamento 

do consumidor, sofrimento no trabalho, inteligência emocional, processos decisórios e 

finanças comportamentais. 

Restrito. 

EnANPAD 

TURANO, L. M. ; CAVAZOTTE, F. S. C. N. A Influência das Emoções na Efetividade 

de Líderes Autênticos: um Estudo Experimental. In: XXXIX EnANPAD, 2015, Belo 

Horizonte. Anais..., 2015. 

Restrito. 

VILLARDI, B. Q.Aprendizagem Coletiva numa IES privada: Um arcabouço analítico 

dos microprocessos de Emocionalidade e Poder dos docentes que ensinam e pesquisam 

na graduação.In:XXXIII Encontro da ANPAD, 2009, São Paulo. Anais..., 2009. 

Restrito. 

REATTO, D.; BRUNSTEIN, J. Experiências emocionais na Educação Gerencial 

Transformadora: Abordagens e Caminhos. In XLIII Encontros da ANPAD, 2019, São 

Paulo. Anais..., 2019. 

Amplo 

ARAUJO, G. F.; DAVEL, E. P. B. A Experiência Emocional na Educação 

Empreendedora: a Emoção como Dinâmica de Aprendizagem. In XLIII Encontros da 

ANPAD, 2019, São Paulo. Anais..., 2019. 

Amplo 

SemeAd 

 

REATTO, D.; GODOY, A. S.; MAGGI-DA-SILVA, P. T. As experiências emocionais 

no serviço público: estudo das emoções na Aprendizagem Informal no local de trabalho. 

In: Seminários em Administração – SemeAd, 19, 2016, São Paulo. Anais..., 2016. 

Amplo. 

02 trabalhos em 2017 e outro em 2018, os quais, embora tenham “emoções” no título, 

utilizam conceitos de inteligência emocional, sofrimento no trabalho, e planejamento e 

gestão em turismo. 

Restrito. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de revisão bibliográfica (2019). 

 

A escassez de pesquisas na Administração que se valem do aporte teórico da 

Sociologia das Emoções demonstra que a área e as organizações continuam separando o ser 

intelectual do ser emocional, e não consideram que as emoções são capazes de guiar os 

indivíduos na análise das situações sociais e de como responder a elas. Portanto, despertar o 

interesse pela compreensão das emoções poderia ajudar aos membros de uma organização 

sobreviver ou desenvolver-se nela (SIMPSON; MARSHALL, 2010).  

Na tentativa de compreender mais qualitativamente, com um olhar menos 

funcionalista, o papel das emoções nas organizações de qualquer natureza para o 

desenvolvimento da área da Administração e do gestor, a próxima subseção contribui para 

justificar e responder ao que se pode aprender sobre qualquer tipo de organização estudando 

as emoções.   

 

2.5 POR QUE ESTUDAR EMOÇÕES NAS ORGANIZAÇÕES? 

 

As contribuições teóricas e empíricas no estudo das emoções na Sociologia e, 

especificamente, na Administração, são válidas para os mais diversos ambientes 
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organizacionais, pois oferecem perspectivas sobre o que se pode aprender sobre as 

organizações e o trabalho, de qualquer natureza, ao se estudar emoções. 

Nos estudos que envolvem emoções é importante definir o que elas são e por qual 

lente epistemológica serão analisadas pelo pesquisador, ademais de se definir o que se 

entende por organizações. Primeiramente, olhar-se-á para as emoções como socialmente 

construídas. Suas formas de expressão mudam social e culturalmente e, logo, essa categoria 

de estudo pode ser aproveitada para compreender o significado histórico e social da vida 

interna (FLORIDO, 2014) de seres humanos em interação dentro de complexos contextos, 

processos e estruturas sociais, como as organizações, por exemplo (BERICAT, 2016). 

Neste estudo as emoções serão entendidas desde uma perspectiva construcionista, para 

a qual elas servem na orientação do indivíduo na avaliação de determinadas situações sociais 

e de como responder a elas (ANTONACOPOULOU; GABRIEL, 2001). Assim, as emoções 

fazem parte de um processo de criação de significado, ou seja, dependem de como o indivíduo 

interpreta a situação (SIMPSON; MARSHALL, 2010; ANTONACOPOULOU; GABRIEL, 

2001); e são situadas num contexto social específico, cujas interpretações dependem de como 

cada indivíduo as percebem e as usam nas suas relações com os outros 

(ANTONACOPOULOU; GABRIEL, 2001).  

Portanto, adotam-se nesta tese as contribuições de Dewey (1986) para a natureza 

processual, relacional, interacional, reflexiva e construída da experiência emocional. Bem 

como o conceito de Denzin (2009, p. 66), que vê as emoções como uma “[...] experiência 

vivida, verdadeira, situada, temporariamente incorporada [...] que mergulha a pessoa e seus 

associados em uma toda nova e transformada realidade – a realidade de um mundo que está 

sendo constituído pela experiência emocional”. E também o conceito de emoções de 

Antonacopoulou e Gabriel (2001), para quem as emoções: são um fenômeno social que 

dependem das regras definidas pelo contexto sócio-cultural do indivíduo e de como são 

estabelecidas e representadas diante de diferentes públicos; não são irracionais, senão que 

representam julgamentos conscientes cujo objetivo é alcançar resultados específicos; diferem 

de sentimentos, pois estes são respostas pessoais a relações com outros indivíduos, enquanto 

que aquelas são moldadas pelo contexto cultural. 

Quanto aos pesquisadores, estes têm olhares e interesses distintos a respeito das 

experiências emocionais. Os pesquisadores sociais estão interessados em descobrir as 

estruturas e processos que governam a experiência e a organização do trabalho. Já os 

pesquisadores organizacionais buscam entender quais fatores afetam o desempenho individual 

e organizacional. Porém ambos objetivam entender os estados emocionais de um trabalhador 
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individualmente e as experiências emocionais desses trabalhadores em grupo e sua dinâmica 

no trabalho (WHARTON, 2005) nas organizações. 

Por sua vez, as organizações são arenas de mundos e submundos sociais nas quais seus 

membros compartilham interesses coletivos. Os mundos sociais são formados por sujeitos 

compromissados por certas atividades, que compartilham recursos para atingir seus objetivos 

e constroem ideologias sobre como dirigir seus negócios. Os submundos segmentos dos 

mundos sociais que emergem das tensões e dos conflitos de vários mundos sociais. Os 

membros desses submundos também atuam nas arenas organizacionais e têm interesses 

distintos uns dos outros, buscam objetivos diferentes e fazem ou quebram alianças para fazer 

as coisas que eles desejam fazer. Ao mesmo tempo em que membros da organização se 

convergem em mundos sociais, eles podem divergir em submundos devido a aspectos como o 

espaço físico da organização, horários, pessoas, objetos, tecnologias, habilidades, ideologias, 

ou qualquer outro choque com um mundo ou submundo social, todos catalisados pelo poder 

das emoções (ELKJAER; HUYSMAN, 2008). 

Benozzo e Colley (2012) explicam que o expressar emoções está diretamente 

associado à figura feminina e fraca de Eva diante da sua incapacidade de resistir à tentação. 

Os autores ainda exemplificam que a literatura, fruto de uma longa tradição acadêmica que 

reproduz a divisão cartesiana entre corpo e mente, reflete de forma clara esta separação típica 

da cultura ocidental entre bom e ruim, feminino e masculino, professor e aprendiz, e, 

consequentemente, a separação da razão e da emoção, público (empresa) e privado (vida 

pessoal). Diante disso, no contexto da organização, é necessário um esforço para reconhecer a 

emocionalidade como um aspecto inerente à sua dinâmica, e que os fatos organizacionais 

podem ser explicados a partir de processos emocionais não reinantes, ou seja, aqueles 

desconhecidos, inexplorados ou considerados como não importantes (MACHADO, 2003). 

Como o desenvolvimento emocional do indivíduo não para na infância, as 

organizações constituem-se uma extensão deste crescimento, logo são arenas sócio-políticas 

nas quais as emoções são usadas efetivamente para criar estratégias de respostas às situações 

que nelas surgem (ANTONACOPOULOU; GABRIEL, 2001; SIMPSON; MARSHALL, 

2010; ELKJAER; HUYSMAN, 2008). Assim, as organizações precisam encorajar seus 

indivíduos a compreender suas emoções e usá-las construtivamente no seu cotidiano, para que 

seja possível compreender o que causa tais emoções e harmonizar-se com elas 

(ANTONACOPOULOU; GABRIEL, 2001). 

Machado (2003) explica que quando a organização valoriza suas memórias, baseadas 

na vivência emocional dos fatos organizacionais, novas referências para julgamento e 
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decisões são obtidas, o que pode gerar novos processos cognitivos. O não abordar a emoção 

nas empresas nega o pressuposto de que elas são socialmente constituídas e fruto das 

interpretações individuais atribuídas aos eventos vividos (MACHADO, 2003). 

A partir de sua constituição e consequências, as emoções também podem ser moldadas 

por estruturas culturais e sociais onde elas acontecem. Por isso elas têm o potencial de alterar 

papéis sociais, mudar organizações, democratizar instituições ou subverter sistemas de regras 

e governos inteiros (LIVELY, 2015).  

Portanto, acredita-se que as emoções têm um papel importante no engajamento de 

indivíduos no enfrentamento de problemas sociais coletivos, especialmente se estes 

indivíduos forem professores de administração responsáveis por formar profissionais 

preparados para vulnerabilidades sociais, ambientais e econômicas. 

À medida que as organizações econômicas vão se tornando cada vez maiores e 

impessoais, rediscutem-se organização e função do trabalho. Torres (2009) explica claramente 

que quanto mais os empregos envolvam produção de significados, mais os sentimentos serão 

parte constitutiva do que é exigido da força de trabalho. Isso significa que cada função ou 

cargo demanda certo tipo de trabalhador e, por consequência, capacidades emocionais de 

gerência dos sentimentos distintas, ou ausentes. O estudo de Morais et al. (2015) com 

atendentes de centrais telefônicas mostrou que estes profissionais devem apresentar padrão 

emocional e comportamental afetivo e entusiástico, o que é esperado pela organização, no 

momento de entrar em contato com o cliente para o oferecimento de cartões de crédito. 

Portanto, o que interessa ao empregador é o comportamento externo do indivíduo e os 

produtos dele, e não a produção de significados e sentimentos (TORRES, 2009). 

A pesquisa de Oliveira (2016) aproximou o estudo das emoções da área da 

Administração partindo do pressuposto de que não há dualidade entre as práticas 

organizacionais cotidianas e as práticas emocionais em dois circos, um no Brasil e outro no 

Canadá. A autora concluiu que as emoções são constituídas sócio-historicamente e sustentam 

os processos organizacionais, o que lhe possibilitou desconstruir o entendimento das emoções 

como dimensão individual, passível de controle gerencial ou psicológico, ao atribuir-lhes 

caráter social e político nos processos organizacionais.  

Reatto, Godoy e Maggi-da-Silva (2016) descreveram como os conflitos e tensões 

vivenciados por técnicos-administrativos no local de trabalho de uma faculdade pública de 

São Paulo despertam suas emoções gerando-lhes aprendizagem. Os achados deixaram claro 

que os servidores entendem as emoções como uma manifestação particular do indivíduo, fruto 

de sua cognição e personalidade, o que confirma o discurso e a tradição da abordagem 
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psicológica universalista. De acordo com os sujeitos entrevistados, a universidade é um 

espaço para que as pessoas executem mecanicamente suas atividades laborais, e não espaços 

de emoções, pois ser um bom profissional é reservar suas emoções para serem expressas em 

casa e não no ambiente de trabalho (REATTO; GODOY; MAGGI-DA-SILVA, 2016). 

O posicionamento dos sujeitos quanto ao ambiente de trabalho e às emoções corrobora 

o que a literatura sobre emoções nas organizações, no trabalho e na aprendizagem já aponta 

há tempo, ou seja, este assunto é periférico e não está integrado à dinâmica organizacional 

(ANTONACOPOULOU; GABRIEL, 2001; BENOZZO; COLLEY, 2012). Por ser espelho da 

cultura ocidental, a qual separa a razão do sentimento (BENOZZO; COLLEY, 2012), as 

emoções são percebidas como um fator negativo que deve ser controlado e eliminado 

(ANTONACOPOULOU; GABRIEL, 2001), mesmo em ambientes organizacionais 

universitários, os quais lidam com ensino, pesquisa e extensão. 

Denzin (2009) já rejeitava as incongruências encontradas posteriormente em estudos 

das emoções como: a) a expressão das emoções no público (local de trabalho) e o no privado 

(lar), por exemplo na forma encontrada por Reatto, Godoy e Maggi-da-Silva (2016); b) a 

naturalização do trabalho, como encontrado por Oliveira (2016), em que a atuação do artista 

circense é motivada pela emoção e não pela racionalidade. Torres (2009) já havia explicado 

que os sentimentos farão parte do trabalho à medida que este demande maior produção de 

significado. Dessa forma, justifica-se o senso comum atribuir a outras profissões, como a do 

professor, seu exercício por gosto e prazer pessoal e não por reconhecimento financeiro e 

social. Mesmo assim, para Denzin (2009), essas desconexões negligenciam e ocultam as 

tragédias humanas, fazendo com que os estudos das emoções tenham dificuldade de 

compreender o mundo (das organizações e do trabalho) e de serem incapazes de apontar ações 

que levem a mudanças sociais radicais, o que é uma urgência, segundo o autor. 

Assim como em todas as outras profissões e ocupações, o trabalho de um professor 

universitário, por exemplo, não está isolado das macroestruturas sociais contemporâneas e 

deve atender a demandas sociais historicamente definidas pelo contexto atual em que se 

encontra. Ele segue, cada vez mais, as mesmas regras de concorrência, desempenho e 

reconhecimento de outras áreas ditas empresariais (KERR, 2005; BARBALET, 2002a; 

2002b). Para Barbalet (2004), o fato de as emoções poderem ter um papel positivo em muitos 

tipos de atividades ainda é visto com ceticismo por muitos pesquisadores e filósofos, para os 

quais a ciência não progride caso esteja envolta por emoções.  

Daí o interesse de se destacar o trabalho do professor universitário, historicamente 

naturalizado como dom, ou competência nata, e revelar qual o papel das experiências 
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emocionais desse profissional na sua atuação como agente que leva o aluno de Administração 

a pensar no seu próprio processo de aprendizagem, a fim de garantir transformação individual 

e social. 

O Quadro 4 a seguir organiza e apresenta uma síntese das proposições teóricas 

discutidas na Seção 2 e nas suas subseções sobre a aproximação dos estudos da Sociologia 

das Emoções aos da Ciências Sociais, em especial a Administração, a fim de facilitar o 

resgate dos principais pontos do texto. 

 

Quadro 4 – Sinopse das proposições teóricas da Sociologia das Emoções para os estudos 

das Ciências Sociais e da Administração 
 Proposições 

S
o

ci
o

lo
g

ia
 d

a
s 

E
m

o
çõ

es
 

A abordagem socioculturalista ou construcionista das emoções vê as emoções como não naturalistas ou 

instintivas, mas como um produto do ambiente social do ser humano (VON SCHEVE; VON LUEDE, 

2005). As emoções são dependentes de como cada indivíduo avalia uma situação e constrói um 

vocabulário específico para se referir a elas, com variações no tempo e no espaço (THOITS, 1989). 

O estudo sociológico das emoções deve enfatizar o que os atores pensam sobre o que eles sentem e o 

que eles fazem para lidar com esses sentimentos e representações, e não o que eles sentem (aspecto 

psicológico das emoções) (TORRES, 2009). 

Conforme o significado e a relevância atribuídos a situação de interação e ao outro, ou outros 

participantes, o ator interpreta suas sensações e atribuí a elas um rótulo emocional (TORRES, 2009). 

As emoções, quando estudadas como um processo social, somente podem ser entendidas durante o 

desenrolar de uma experiência (SIMPSON; MARSHALL, 2010). 

As emoções surgem quando nota-se uma diferença entre aquilo que era esperado de uma investigação 

daquilo que foi interpretado desta experiência (DEWEY, 1986). 

O contexto social não é algo separado de uma experiência emocional vivida, pois uma história do 

indivíduo é também uma história sobre o mundo ao seu redor (SIMPSON; MARSHALL, 2010). 

Para os interacionistas simbólicos, as emoções não são consequências automáticas e fisiológicas, mas 

consequências complexas de aprendizagem, interpretação e influência social (SHOTT, 1979). 

A interação pode ser definida como “o outro”, porque não há emoções sem a presença de outros atores 

sociais (DENZIN, 2009). 

O indivíduo é socializado emocionalmente (SHOTT, 1979). 

Emoções como a empatia são pró-sociais, pois ajudam a explicar o comportamento altruísta, o 

engajamento e a transformação social (THOITS, 1989). 

Emoção é uma “experiência vivida, verdadeira, situada, temporariamente incorporada que irradia 

através do fluxo de consciência de uma pessoa, é sentida e percorre seu corpo e, no processo de ser 

vivida, mergulha a pessoa e seus associados em uma toda nova e transformada realidade – a realidade 

de um mundo que está sendo constituído pela experiência emocional” (DENZIN, 2009, p. 66). 

As experiências emocionais são constituídas a partir da maneira como vivem suas vidas e pela forma 

como criam relações com os outros sujeitos e mundos (DEWEY, 1986; DENZIN, 2009). 

As emoções são um fenômeno social que dependem das regras definidas pelo contexto sócio-cultural 

do indivíduo e de como são estabelecidas e representadas diante de diferentes públicos; não são 

irracionais, senão que representam julgamentos conscientes cujo objetivo é alcançar resultados 

específicos; diferem de sentimentos, pois estes são respostas pessoais a relações com outros indivíduos, 

enquanto que aquelas são moldadas pelo contexto cultural (ANTONACOPOULOU; GABRIEL, 2001). 

Os sentimentos farão parte do trabalho à medida que este demande maior produção de significado 

(TORRES, 2009). Daí o senso comum atribuir a outras profissões, como a do professor, seu exercício 

por gosto e prazer pessoal e não por reconhecimento financeiro e social. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do referencial teórico (2019). 

 

A próxima seção abordará a Aprendizagem Transformadora Social e as emoções na 

formação do Administrador.  
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3 APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA SOCIAL E AS EMOÇÕES NA   

FORMAÇÃO DO ADMINISTRADOR 

 

A característica complexa e multifacetada da Teoria da Aprendizagem 

Transformadora – TAT – de Jack Mezirow (1996; 1997; 1998; 2000; 2010; 2013) lhe 

permitiu tornar-se uma teoria guarda-chuva, a qual tem recebido as contribuições do aporte 

teórico de diversas áreas de estudo. Esta seção apresenta a TAT, descrevendo seus elementos 

constituintes e sua evolução ao longo de mais de quatro décadas. Nesta seção dá-se ênfase 

social à TAT, por meio da proposta teórica de Gambrell (2016), com sua Teoria da 

Aprendizagem Transformadora Social Crítica e a suas possibilidades em permitir que o 

educador de adultos engaje seus estudantes em dilemas sociais coletivos orientados à 

transformação pessoal e da comunidade na qual estão inseridos. A seção também utiliza o 

arcabouço teórico dos estudos da Sociologia das Emoções para demonstrar como esta unidade 

de análise pode fomentar a formação do profissional de Administração preocupado com as 

questões que vão além da manutenção do sistema social e econômico de desenvolvimento 

vigente e se ocupem de gerar bem-estar à comunidade local e global por meio do 

enfrentamento de dilemas coletivos. 

 

3.1 DA APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA PARA UMA TEORIA DA 

APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA SOCIAL CRÍTICA E O ENFRENTAMENTO 

DE DILEMAS COLETIVOS 

 

Diante da amplitude de conceitos de aprendizagem, Illeris (2013) a define como 

“qualquer processo que, em organismos vivos, leve a uma mudança permanente em 

capacidades e que não se deva unicamente ao amadurecimento biológico ou envelhecimento”. 

Dessa forma, o aprender envolve não só uma base biológica e psicológica, mas também 

condições internas do ser vivente como disposição para aprender, idade; condições externas a 

ele como espaços para aprendizagem, sociedade; características da própria aprendizagem 

como sua estrutura, tipos e obstáculos; e sua aplicação, ou seja, para quê se aprende 

(ILLERIS, 2013). 

Illeris (2013) explica que, na infância, os tipos de aprendizagem mais comuns são a 

cumulativa (descontextualizada e condicionante do comportamento) e a assimilativa 

(transmitida pelas disciplinas escolares, cujo conteúdo só se aplica ao contexto de outras 

disciplinas escolares). Dificilmente ou em condições muito especiais aconteceria a 
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aprendizagem acomodativa, na qual a criança ou o adolescente aplicaria os conhecimentos 

assimilados em contextos diferentes ao escolar. Por fim, há a aprendizagem significativa, a 

qual deve ser capaz de gerar um processo de aprendizagem de profunda significância para o 

indivíduo. Por essa razão, a aprendizagem significativa configura-se como uma aprendizagem 

de adultos (ILLERIS, 2013). 

Para diferenciar os princípios que norteiam a aprendizagem de crianças – pedagogia –, 

Malcolm Knowles cunhou o termo andragogia, na década de 1970. Dentre as teorias que estão 

sob os pressupostos da andragogia, há a Teoria da Aprendizagem Transformadora (TAT), de 

Jack Mezirow (1923-2014), sociólogo estadunidense, e de Victoria Marsick, professora da 

Universidade de Columbia/EUA, proposta em 1978 no artigo intitulado Perspective 

Transformation. Neste artigo, os autores reconhecem que há uma dimensão crítica da 

aprendizagem na idade adulta que permite ao indivíduo reconhecer e reavaliar a estrutura de 

hipóteses e expectativas que estruturam seus pensamentos, sentimentos e ações (MEZIROW, 

2013). 

Desde os últimos 40 anos, a TAT se tornou a teoria de aprendizagem de adultos mais 

relevante e pesquisada nos Estados Unidos, com crescente presença na Europa (HOWIE; 

BAGNALL, 2013). A TAT tem raízes na psicologia humanística, nas teorias de aprendizagem 

de adultos e nas teorias construtivistas da aprendizagem (CUNLIFF; KING, 2018). Também, 

constituiu-se com a influência de Thomas Kuhn, Paulo Freire, Habermas e Roger Gould 

(TAYLOR; CRANTON, 2013), além das próprias observações de Mezirow a respeito da 

volta de sua esposa aos estudos para conclusão da graduação (MEZIROW, 2013). Dadas 

todas essas influências, a TAT é melhor descrita como uma poderosa síntese da filosofia 

educacional pragmatista e da psicologia do desenvolvimento humano (FINNEGAN, 2014). 

Para Mezirow (2013, p. 112), aprender é a principal atividade humana e consiste em 

negociar, corrigir e transformar o modo como damos significados às coisas e como usamos 

esses significados para agirmos no mundo. Já a aprendizagem transformadora é... 

  

...o processo pelo qual transformamos modelos de referência problemáticos 

(mentalidades, hábitos mentais, perspectivas de significados) –, conjuntos de 

hipóteses e expectativas – para torná-los mais inclusivos, diferenciados, abertos, 

reflexivos e emocionalmente capazes de mudar.  

 

Ao partir do conceito de aprendizagem e de aprendizagem transformadora, sua teoria 

incorpora diversos elementos e começa com uma pessoa sendo engajada em atividades que 

provocam um dilema desorientador. Este dilema leva o indivíduo a alterar seus esquemas de 
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significado e suas perspectivas de significados, os quais formam o seu modelo de referência. 

Esta mudança pode ser rápida (memorável) ou lenta (cumulativa) e pode estar no domínio 

instrumental ou no domínio comunicativo da aprendizagem. A aprendizagem transformadora 

acontece a partir do momento em que há a mudança de suas perspectivas de significado, o que 

acontece por meio da reflexão crítica ou autorreflexão crítica sobre hipóteses (MEZIROW, 

1997; TAYLOR, 1998; MEZIROW; 2013; HOWIE; BAGNALL, 2013). Cada um desses 

elementos será explicado na sequência. 

Ao longo da vida, um indivíduo adulto adquire um conjunto de experiências. Para 

compreendê-las, ele usa modelos de referência, ou seja, estruturas culturais e linguísticas por 

meio das quais interpreta significados e atribui coerência e significância a essas experiências 

(MEZIROW, 2013). São pré-concepções que definem as ações humanas e rejeitam quaisquer 

outras idéias que nelas não se enquadrem (MEZIROW, 1997; MEZIROW, 2013). Essas 

estruturas são acríticas e formadas principalmente na infância por meio do processo de 

socialização e aculturação.  

Os modelos de referência se constituem de duas estruturas: os esquemas de significado 

e as perspectivas de significado. Os esquemas de significado são conhecimentos específicos, 

crenças e julgamento sobre como fazer algo e compreender algo, alguém ou a si mesmo, cujas 

mudanças ocorrem com frequência. Eles influenciam e moldam o comportamento e definem 

como o indivíduo deve agir diante de uma experiência (HOWIE; BAGNALL, 2013). Por sua 

vez, as perspectivas de significado são um conjunto de esquemas de significados que envolve 

uma visão de mundo, um paradigma pessoal, provendo o indivíduo de critérios para fazer 

julgamentos e avaliações (TAYLOR, 1998).  

Os modelos de referência ainda possuem duas dimensões: os hábitos mentais e os 

pontos de vista resultantes (MEZIROW, 2013). Os hábitos mentais são modos de pensar que 

orientam o pensar (componente cognitivo), o sentir (componente afetivo) e o agir 

(componente conativo) de uma pessoa, e são influenciados por códigos sociais, linguísticos, 

morais e éticos, religioso, psicológico, políticos, econômicos, estéticos, entre outros. Os 

pontos de vista são mais fáceis de vir à consciência (MEZIROW, 2013), porque seu processo 

acontece todas as vezes nas quais se tenta compreender uma ação que não funciona mais da 

forma que costumava funcionar (MEZIROW, 1997). Mezirow (2013) dá o exemplo do hábito 

mental do etnocentrismo, o qual resulta em pontos de vista como atitudes e juízos negativos 

em relação ao grupo que se julga inferior. Caso o indivíduo tenha uma experiência positiva 

com membros deste grupo, esta experiência pode mudar seu ponto de vista em relação a este 

grupo específico, porém não altera seu hábito mental etnocêntrico. 
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Taylor (1998) adverte que os modelos de referência atuam como um filtro e ajudam o 

indivíduo a compreender os acontecimentos diários de sua vida dando-lhes significados, no 

entanto, frequentemente, também podem distorcer e enviesar a realidade.  

Ao se deparar com uma experiência, as perspectivas de significado atuam para 

interpretá-la. Ao ser assimilada por suas estruturas, ela reforça ou expande essas estruturas. 

Porém, quando essa experiência não é assimilada, pois ela é radical ou incongruente com as 

perspectivas de significados existentes, ela é rejeitada ou é capaz de transformar as 

perspectivas de significados para que seja aceita e acomodada (TAYLOR, 1998). “Uma 

perspectiva de significado transformada é o desenvolvimento de um novo modelo de 

significado” (TAYLOR, 1998, p. 7). Após uma transformação no modelo de referência, a 

pessoa vê o mundo, os outros e a si mesma de forma superior, pois seus pressupostos foram 

desafiados a se modificarem para poder acolher e se adaptar a uma nova realidade ou contexto 

(HOWIE; BAGNALL, 2013). 

O gatilho para a mudança no modelo de referência é o dilema desorientador, o qual 

pode ser provocado por grandes reorientações rápidas, súbitas no hábito mental, geralmente 

associadas a crises de vida significativas (CALLEJA, 2014; MEZIROW, 2013; IMEL, 1998), 

que proporcionem ao indivíduo uma nova visão de mundo (HOWIE; BAGNALL, 2013). Os 

dilemas desorientadores são situações que “pegam o indivíduo de surpresa e lhe provocam o 

questionamento de premissas” (BROOKFIELD, 2012) suas e de outros. O dilema 

desorientador deve causar um nível significante de inquietação e perturbação o suficiente para 

que o indivíduo perceba que seu modelo de referência é inadequado para explicar o que ele 

experienciou (HOWIE; BAGNALL, 2013). O dilema desorientador, no contexto do 

desenvolvimento de uma experiência segundo a conceituação de Dewey (1986), é uma 

perturbação das ações e dos valores habituais do indivíduo causada por encontros com 

situações difíceis, não só negativas ou doloridas, mas que o permitem investigar e encontrar 

soluções para o problema, abrindo caminho para novas experiências e criação de um 

conhecimento novo (DEWEY, 1986). 

Contudo, as mudanças nos esquemas e estruturas de referência, frequentemente 

dolorosas e estressantes, também podem ir se acumulando ao longo da vida do indivíduo e 

ameaçar a essência do seu ser e da sua existência (MEZIROW, 1997). Ainda, o indivíduo 

pode não estar totalmente consciente sobre o seu processo de mudança (MEZIROW, 1996), o 

qual pode acontecer em estágios (PROCHASKA; NORCROSS; DICLEMENTE, 1994): 1) 

Pré-contemplação: o indivíduo não tem a intenção de mudar. Ele é resistente e, tão logo a 

pressão pela mudança acabe, volta-se rapidamente para os velhos padrões comportamentais; 
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2) Contemplação: o indivíduo tem consciência de que o problema existe e pensa seriamente 

em superá-lo, porém não tem comprometimento para agir. São ponderados os prós e contras 

do impacto de sua mudança para que ele aja em direção a ela; 3) Preparação ou determinação: 

neste estágio, o indivíduo já decidiu mudar, porém ainda não tentou. É necessário que alguém 

o apóie, alimente sua determinação e o prepare para a mudança; 4) Ação: o indivíduo muda 

seu comportamento, experiências e o próprio ambiente para superar o problema. As mudanças 

cognitivas, conativas e afetivas são visíveis aos outros. É neste estágio que se sugere que a 

transformação ocorra; 5) Manutenção: o indivíduo luta para não retornar aos padrões 

anteriores e este estágio pode durar a vida toda. É uma continuação da mudança e não o seu 

fim; 6) Finalização: caracteriza-se pela total mudança do indivíduo e não há mais chances de 

retrocesso.  

Merriam (2004) explica, no entanto, que o simples fato de o indivíduo passar por essas 

experiências marcantes não é suficiente para haver uma transformação. São necessários ainda 

dois processos: a reflexão crítica e o discurso reflexivo. A reflexão crítica, cuja influência na 

teoria de Mezirow vem do conceito de conscientização de Paulo Freire (CALLEJA, 2014), “é 

o questionamento sobre a integridade das suposições e crenças baseadas nas experiências 

anteriores. Frequentemente acontece em resposta a uma percepção de contradição entre 

nossos pensamentos, sentimentos e ações” (TAYLOR, 1998, p. 9). A reflexão crítica pode ser 

sobre a própria experiência em si (reflexão de conteúdo); sobre como lidar com a experiência 

(reflexão de processo); ou uma reflexão longa e detalhada (reflexão de premissa) sobre as 

suposições, crenças e valores do próprio indivíduo (autorreflexão crítica), de um sistema 

cultural, do local de trabalho, ou sobre sentimentos (MERRIAM, 2004). Assim, a reflexão 

crítica é importante porque “a aprendizagem só pode ser considerada transformadora se ela 

envolver um questionamento fundamental e reordenado de como alguém pensa ou age” 

(BROOKFIELD, 2000 apud MERRIAM, 2004, p. 62). É “o afastamento da mente socializada 

para a mente autoral” (KEGAN, 2013, p. 63).  

A partir do momento em que se cria o novo significado, ele deve ser discutido e 

avaliado por meio do discurso reflexivo. Habermas contribuiu com a teoria de Mezirow ao 

diferenciar aprendizagem instrumental e aprendizagem comunicativa (MEZIROW, 2013; 

MERRIAM, 2004). A aprendizagem transformadora pode acontecer na aprendizagem 

instrumental quando visa ao controle do ambiente, a melhorar o desempenho; e na 

aprendizagem comunicativa quando envolve o entendimento de conversas com outras 

pessoas. Logo, por meio do discurso comunicativo, deve chegar-se a um consenso, a um 

melhor juízo sobre uma opinião, examinando as intenções, as qualificações, a confiabilidade e 
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a autenticidade da pessoa que se comunica (MEZIROW, 2013). Da mesma forma, pelo 

discurso reflexivo são encontradas incongruências, vieses ou pontos cegos nas suposições e 

valores, permitindo, portanto, que eles sejam discutidos. 

Em resumo, o processo de aprendizagem transformadora envolve o refletir 

criticamente sobre a origem e a natureza das hipóteses do próprio indivíduo ou de outras 

pessoas; determinar se algo é verdadeiro na aprendizagem instrumental; chegar a idéias mais 

justificadas na aprendizagem comunicativa por meio da participação no discurso reflexivo; 

agir de acordo com a perspectiva transformada; e tornar-se criticamente reflexivo em relação 

às próprias suposições e às de outros para poder agir de acordo com o modelo de referência 

transformado (MEZIROW, 2013). O processo de aprendizagem transformadora, então, 

acontece seguindo 10 fases (CALLEJA, 2014; MEZIROW, 2013; MEZIROW, 2010; 

HOWIE; BAGNALL, 2013; IMEL, 1998): 

1. Um dilema desorientador; 

2. Uma autoanálise com sentimentos de medo, raiva, culpa ou vergonha; 

3. Uma avaliação crítica de hipóteses epistêmicas, socioculturais ou psicológicas; 

4. O compartilhamento do reconhecimento do próprio descontentamento e do 

processo de transformação; 

5. A exploração de opções para novos papéis, relações e ações; 

6. O planejamento de um curso de ação; 

7. A aquisição de conhecimento e habilidades para implementar os planos; 

8. A experimentação provisória de novos papéis; 

9. A construção de competência e autoconfiança em novos papéis e relações; 

10. Uma reintegração à própria vida, com base em condições ditadas pela nova 

perspectiva. 

O processo da aprendizagem transformadora em 10 fases proposto por Mezirow 

(2013) não é necessariamente linear e pode ser condensado em três ou quatro fases principais 

(BROCK; FLORESCU; TERAN, 2012). Originalmente, o processo possui alto nível de 

individualismo e baixo interesse pelo social devido à grande influência da psicologia na sua 

teoria (FINNEGAN, 2014). Mezirow revisou sua teoria diversas vezes e propôs mudanças 

(CALLEJA, 2014; MEZIROW, 2013), entretanto, foi somente mais tarde, após críticas ao 

foco exclusivo no indivíduo, que Mezirow sugeriu que a transformação pode acontecer tanto 

no nível pessoal quanto no nível grupal ou coletivo, e que os significados pessoais que o 

indivíduo atribui às suas experiências são adquiridos e validados pela interação e 

comunicação humanas (CALLEJA, 2014). Ademais, expandiu sua teoria para dar mais ênfase 
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no papel da transformação e da ação social como objetivo de toda a aprendizagem 

transformadora (CALLEJA, 2014): 

 

A educação de adultos sustenta que um objetivo importante é promover mudanças 

sociais. A teoria da transformação também afirma que a educação de adultos deve se 

dedicar a promover mudanças sociais, modificar práticas, normas, instituições e 

estruturas socioeconômicas opressoras para permitir que todos participem de forma 

mais plena e livre do discurso reflexivo e adquiram disposição crítica e juízo 

reflexivo (MEZIROW, 2013, p. 117). 

 

Assim, os dilemas sociais podem ser considerados preocupações coletivas percebidas 

por profissionais mais críticos e preocupados com questões que vão além do desenvolvimento 

pessoal e atendimento dos interesses do sistema social e econômico vigentes (BRUNSTEIN; 

KING, 2018; GAMBRELL, 2016). Geralmente, eventos catastróficos mundiais, sejam eles 

políticos, econômicos ou ambientais, podem ser capazes de fazer com que as pessoas 

percebam que suas estruturas de referência necessitam revisões (HUNTER, 2012). Para 

Simpson e Willer (2015), os dilemas sociais são situações nas quais o comportamento 

individual se orienta para resultados coletivos, sejam elas cotidianas ou orientadas para 

mudanças globais. 

Porém, o que se pretende discutir nesta tese é como perceber quais eventos menos 

globais e menos negativos podem se tornar dilemas sociais coletivos que levem professores 

de Administração a criar espaços de aprendizagem mais colaborativos e fazer com que seus 

estudantes suplantem os objetivos pessoais e se tornem profissionais capazes de atuar na 

resolução de dilemas coletivos. 

A literatura sobre o tema não traz uma lista de quais dilemas são considerados sociais 

e coletivos, pois seria despropositado tentar elencá-los e generalizá-los para a educação de 

adultos. No entanto, como uma proposta norteadora para que professores de Administração 

possam trabalhar em sala de aula com dilemas sociais coletivos, apresenta-se o documento 

intitulado “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável” (IPEA, 2018), o qual foi proposto pela Organização das Nações Unidas, em 

2015, e se trata de um plano para governos, sociedades, empresas e academia tomarem 

medidas ousadas e transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável planetário.  

O plano indica 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS – adaptados à 

realidade brasileira a partir dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio – ODM – (IPEA, 

2018). São eles:  

1) Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 
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2) Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável; 

3) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades; 

4) Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 

5) Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 

6) Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas 

e todos; 

7) Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia 

para todos; 

8) Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo, e trabalho decente para todos e todas; 

9) Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação; 

10) Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 

11) Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis; 

12) Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

13) Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos; 

14) Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos 

para o desenvolvimento sustentável; 

15) Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir 

de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade; 

16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis; 

17) Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável. 

 

Como há uma necessidade proeminente de que a TAT dirija seus esforços para novas 

abordagens rumo a uma Teoria da Aprendizagem Social Crítica, acredita-se que estes ODS 

podem se tornar uma abertura a dilemas desorientadores coletivos. Os professores devem ser 



63 

capazes de mostrar a seus estudantes o que a Administração pode fazer em relação a estes 

objetivos e trabalhar com eles, envolvendo e comprometendo-os em sua persecução.   

Taylor e Cranton (2013) explicam que há um excesso de pesquisas redundantes que se 

ocupam de explicar a TAT nos mais diversos contextos e sem contribuir com uma análise 

teórica relevante. Já Finnegan (2014) defende que a TAT se tornou um termo guarda-chuva, 

para debaixo do qual várias disciplinas empurram suas agendas crendo que estão todas 

falando da mesma transformação. Dessa forma, sugere que a TAT retorne à preocupação 

fundamental e constitutiva da educação de adultos que é a sua contribuição para a mudança 

social. 

 Se Finnegan (2014) reconhece que até mesmo países desenvolvidos estão passando 

por crises e precisam rediscutir a educação de adultos visando à transformação social, 

acredita-se que essa discussão seja de extrema pertinência para um país como o Brasil. 

Historicamente, a educação de adultos no Brasil nunca foi capaz de criar avenida para 

as mudanças sociais, pois ela sempre esteve voltada somente para diminuir os elevados 

índices de analfabetismo nacional. Um exemplo foi a Primeira Campanha de Educação de 

Adultos, em 1947, cuja proposta era a alfabetização de adultos em três meses (CUNHA, 

1999). Mesmo depois de mais de 70 anos, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou 

mais de idade é de 7,2%, o que representa 11,8 milhões de analfabetos, e apresenta relação 

direta com a idade, aumentando à medida que a idade avançava até atingir 20,4% entre as 

pessoas de 60 anos ou mais (IBGE, 2017). Essas estatísticas apontam que a educação de 

adultos no Brasil pode não estar sendo capaz de travar grandes diálogos com a sociedade, ou 

seja, ela não se preocupa em representar dilemas desorientadores capazes de engajar os 

estudantes adultos num diálogo civil que os leve à reflexão crítica e a transformações sociais 

de impacto. Cabe uma compreensão aqui de como as universidades não vêm engajando, não 

lidam ou lidam pouco com a resolução de problemas sociais mais amplos. 

Bunduki e Higgs (2017) explicam que uma boa educação estimula a transformação 

naquele que aprende e ajuda a desenvolver habilidades de liderança para a responsabilidade 

social. Além disso, nos países colonizados, a herança deixada foi de submissão, a qual se 

reflete em um sistema educacional em que os estudantes não questionam nada, apenas 

memorizam e repetem o que o professor lhes ensina, não havendo espaço para a reflexão.  

Mezirow (1996) afirma que uma educação de adultos limitada a memorizar 

significados é insuficiente para formar cidadãos alfabetizados, produtivos e responsáveis que 

compreendam novos conceitos e os usem para construir julgamentos diferentes daqueles 

constituídos em seus modelos de referência. Para interpretar, julgar e resolver problemas, o 
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indivíduo deve promover o pensamento reflexivo e uma participação efetiva no discurso, o 

que envolve muito mais do que apenas aprender regras gramaticais e juntar palavras 

(MEZIROW, 1996). O sistema educacional de adultos delineado pelos órgãos governamentais 

deve ensinar os aprendizes adultos a como ler criticamente, a pensar por si próprios, a 

participar das demandas sociais como cidadãos democráticos (MEZIROW, 1996), ou seja, a 

desenvolver sua competência comunicativa. Talvez, as demandas sociais seriam melhor 

compreendidas se os indivíduos alcançassem a competência comunicativa, pois, de acordo 

com Mezirow (1996), ela permite que os participantes do discurso conheçam um assunto e 

saibam analisá-lo, argumentar e refletir criticamente sobre suas suposições e premissas. 

Para Johnston (2011), o domínio do conhecimento técnico exigido pela complexa 

sociedade industrial e capitalista influenciou a educação de adultos por dar ênfase somente no 

desenvolvimento de habilidades para aplicação profissional, o que não deixa espaço para que 

os estudantes adultos reflitam sobre o seu papel na sociedade. O modelo econômico vigente 

reforça o esquema de significados por meio do qual o indivíduo vê sua educação dirigida para 

atingir os objetivos da empresa, como se eles fossem seus próprios objetivos pessoais, 

limitando e negligenciando a criação e manutenção de espaços comuns nos quais haja livre 

troca de ideias sobre uma mudança social positiva (JOHNSTON, 2011). Haja vista que a 

função da educação de adultos é a promessa de uma mudança social positiva associada a 

adultos capazes de pensar (JOHNSTON, 2011) e, principalmente, de agir para melhorar a 

sociedade (GAMBRELL, 2016) e não somente a sua própria realidade, a questão que se 

propõe para reflexão e discussão é se os indivíduos são educados para obter desempenho 

superior no trabalho ou são educados para se engajar na construção de uma sociedade mais 

democrática e igualitária? (CUNNINGHAM, 1998). 

Brookfield (2012) acredita que os dilemas desorientadores sociais coletivos como um 

colapso de mercado, uma declaração de guerra, um golpe militar ou uma forte recessão 

econômica são capazes de despertar muitos indivíduos que se engajem em atos de mudança 

transformacional. Ao mesmo tempo, Brookfield (2012) também defende que ir em direção a 

modos mais cooperativos, coletivos e democráticos de pensar e de viver requer uma 

transformação na forma de pensar e agir em direção ao outro, de organizar a sociedade e a 

política, de distribuir os recursos disponíveis e de entender o propósito da vida. Isso significa 

que há experiências transformacionais que mudam o modelo de referência da pessoa, no 

entanto há temas considerados “grandes questões da vida” (TISDELL, 2012, p. 21) que 

enchem o indivíduo de dilemas, os quais não lhe trarão, necessariamente, essa mudança mais 

profunda, porém o fascinará, fazendo com que sua consciência transcenda naquele momento, 
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e é exatamente esse tipo de experiência que mais acontece no contexto do trabalho para a 

mudança social em uma comunidade (TISDELL, 2012). 

No entanto, para que o indivíduo seja capaz de se engajar num discurso reflexivo que 

o oriente a refletir criticamente sobre seus próprios pressupostos e sobre o dos outros, ele deve 

ter um alto nível de desenvolvimento cognitivo, o qual raramente é alcançado antes dos trinta 

ou quarenta anos de idade (MERRIAM, 2004). Para pensar como adulto, é necessário que o 

indivíduo desenvolva seus pensamentos abstratos, suas capacidades de resolver problemas e 

uma visão de mundo mais crítica para entender suas experiências (GAMBRELL, 2016).  

Ainda, para que a aprendizagem seja considerada social, o indivíduo deve demonstrar, 

por meio de ações, que houve em si mesmo uma mudança de entendimento em relação a 

assuntos superficiais, cotidianos, ou na visão de mundo e crenças epistemológicas. No 

entanto, essa aprendizagem tem que ir além do indivíduo e tornar-se situada na comunidade 

ou na sociedade em geral. Por último, ela deve acontecer por meio de interações e processos 

entre seus atores dentro de uma rede social de contatos (REED et al., 2010).  

Como na relação pais e filhos, seria importante que os futuros profissionais 

aprendessem que subordinar alguns de seus interesses pessoais e imediatos aos interesses 

sociais coletivos permitiria uma retribuição mais valorosa do que somente satisfazer suas 

necessidades imediatas (KEGAN, 2013).  

Quanto ao uso do termo “transformadora”, ele tem sido desmedido e inadequado ao 

fazer referência a qualquer tipo de mudança ou processo, a ponto de perder o seu sentido 

(GAMBRELL, 2016; KEGAN, 2013; TISDELL, 2012). Dessa forma, o termo 

“transformadora” deve se referir a uma mudança em “como” sabemos e não em “o que” ou 

“quanto” sabemos (KEGAN, 2013). Portanto, os termos “mudança” e “transformadora” 

ganham conotações diferentes à medida que avançam de um aspecto mais individualista, 

como defende a TAT, para um contexto coletivo e social (GAMBRELL, 2016), da mesma 

forma que se altera, epistemologicamente, o que significa conhecimento e aprendizagem.  

O paradigma construtivista, o qual alicerça a TAT, preocupa-se com o como a mente 

do indivíduo percebe e responde aos estímulos sociais para gerar aprendizagem e 

transformação por meio de um dilema desorientador interno e individual. Enquanto que no 

construtivismo social o indivíduo é formado e desenvolvido pelas influências sociais; a 

transformação é moldada pela sociedade (GAMBRELL, 2016). Para que o indivíduo responda 

à demanda da sociedade é preciso que ele transforme e reordene seus pressupostos mais 

profundos indo além de Mezirow (TAYLOR; CRANTON, 2013); que ele promova uma 

mudança paradigmática em si mesmo, enfrentando as instituições mais poderosas que 
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insistem em distorcer as perspectivas de significados pessoais (BROOKFIELD, 2012) por 

meio de ações que desafiem a reprodução da dominação social, política e econômica rumo a 

uma sociedade mais justa (GAMBRELL, 2016). Aqui se retoma o papel ativo para o qual o 

estudante de Administração deve ser preparado para vislumbrar novas possibilidades na sua 

formação e na sua atuação como Administrador, indo mais além daquilo que impõe a 

estrutura curricular funcionalista (NICOLINI, 2013). 

 Para que isso aconteça, o indivíduo deve despir-se do véu hegemônico e cultural do 

individualismo, o qual quase inconscientemente molda seu pensamento (CUNNINGHAM, 

1998), pois o processo de dar sentido às suas experiências depende da ideologia dominante na 

sociedade, ou seja, o indivíduo vê como normal e natural pensar e agir de acordo com as 

crenças, premissas e perspectivas daquela ideologia (CRANTON; TAYLOR, 2012). Somente 

quando o indivíduo é capaz de reconhecer que essas crenças são opressoras e não estão a 

serviço dos melhores dos interesses, é que ele poderá iniciar um processo de aprendizagem 

transformadora (CRANTON; TAYLOR, 2012). 

A mudança de uma perspectiva construtivista para uma abordagem crítica da TAT e 

da aprendizagem de adultos permite construir significados dentro dos limites culturais de uma 

determinada sociedade, remodelando a realidade social para uma forma mais crítica e 

igualitária (CUNNINGHAM, 1998). E o indivíduo possui algumas tarefas que precisam ser 

cumpridas para que ele aprenda a não aceitar os modelos tidos como certos. 

A primeira delas é superar a alienação (BROOKFIELD, 2012) ao compreender que o 

ser humano possui uma agência (capacidade de ação) e uma habilidade de reflexão crítica 

para negociar com o outro melhores construções sociais do que as que se apresentam na 

sociedade no momento (CUNNINGHAM, 1998). A segunda é conhecer que o local onde 

essas ações deverão acontecer é na sociedade civil, a qual é conceituada por Cunningham 

(1998, p. 18) como “o desenvolvimento de uma infraestrutura dentro de uma nação que 

medeie o estado e seus cidadãos”. Uma sociedade civil forte, que promove a participação 

intensa de seus cidadãos, pode alcançar objetivos democráticos (CUNNINGHAM, 1998).  

Uma das ações a ser operada pelo indivíduo na sociedade civil é desafiar as ideologias, isto é, 

contestar o “amplo conjunto aceito de valores, crenças, mitos, explicações e justificativas que 

parecem uma verdade evidente, empiricamente correta, pessoalmente relevante, e moralmente 

desejável para a maior parte de uma população” (BROOKFIELD, 2005 apud CRANTON; 

TAYLOR, 2012, p. 12), o que configura uma quarta lição. Uma quinta lição é desmascarar o 

poder nas relações interpessoais e nas estruturas sociais. A sexta tarefa de aprendizagem é 

contestar a hegemonia (BROOKFIELD, 2005 apud CRANTON; TAYLOR, 2012): se o 
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conhecimento é uma construção social, os ambientes educacionais e os professores deveriam 

ser capazes de gerar produtores de conhecimento e não consumidores dele, pois o 

conhecimento criado por aqueles das classes subrepresentadas, trabalhadores sem formação e 

marginalizados será diferente daquele produzido pela elite econômica, intelectualizada, a qual 

o permeou de seus próprios interesses juntamente com aqueles que detêm o poder para manter 

a hegemonia do estado (CUNNINGHAM, 1998). 

Finalmente, o exercício da democracia é a última lição a ser aprendida 

(BROOKFIELD, 2012; CUNNINGHAM, 1998). A aprendizagem transformadora que 

acontece nos espaços sociais tem o poder de forçar mudanças nas estruturas da sociedade 

(CUNNINGHAM, 1998) em direção a novas formas coletivas de associação social, política, 

cultural e econômica (BROOKFIELD, 2012) com a participação de grupos menos 

favorecidos ou subrepresentados nas tomadas de decisão sobre o bem comum 

(CUNNINGHAM, 1998). 

Da mesma forma que esta subseção tratou do contexto, da ação e dos dilemas sociais 

como questões minimizadas pela TAT, a próxima subseção abordará as implicações das 

emoções na aprendizagem transformadora, uma dimensão não explorada por Mezirow e até 

então subestimada no processo de transformação. 

 

3.2 A APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA SOCIAL CRÍTICA E SUA COMPLEXA 

RELAÇÃO COM AS EMOÇÕES 

 

A razão é considerada o fator determinante para a conquista da emancipação humana 

(TORRES, 2009), pois as emoções ainda são vistas como um inquilino inoportuno, irracional 

e não moderno, o qual deve ser controlado ou, preferencialmente, eliminado (SHILLING, 

2002; ANTONACOPOULOU; GABRIEL, 2001; BARBALET, 2001). A mesma tradição se 

revela na educação de adultos, na qual a racionalidade é a base para se compreender as 

estruturas objetivas do nosso mundo, e as emoções são barreiras ou motivadores para a 

aprendizagem (DIRKS, 2001). Evidências empíricas sugerem que as emoções definitivamente 

afetam os processos e estruturas cognitivas humanas, em especial a memória, a atenção, o 

julgamento, a tomada de decisão e as crenças (VON SCHEVE; VON LUEDE, 2005). 

Nas pesquisas sobre a TAT, ainda imperam as conclusões e pontos de vistas dentro do 

paradigma biossocial dominante em que se propõem esforços para que emoções e 

racionalidade sejam equivalentes (TAYLOR, 2001), como se emoções fossem processos 

irracionais.  
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Embora Dewey (1895), no final do século XIX, já tenha afirmado que as emoções são 

um produto da racionalidade e não o contrário, somente agora as pesquisas vêm apontando 

que as emoções não só afetam os processos racionais, mas que são indispensáveis para que a 

racionalidade ocorra (SOLOMON, 2008; TAYLOR, 2001). Foi necessário que se 

transcorresse mais de um século desde a afirmação de Dewey para que se começasse a 

perceber a aprendizagem não apenas como um processo que acontece na mente do indivíduo. 

É crescente o número de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento que argumentam 

que os vários modelos de aprendizagem transformadora existentes confiam demais na 

racionalidade e na cognição como meios de se alcançar uma transformação significativa 

(PAPASTAMATIS; PANITSIDES, 2014; TAYLOR; CRANTON, 2013).  

Da mesma forma que Mezirow não se ateve às dimensões social, histórica e coletiva 

como preocupação para a TAT, também limitou a discussão da importância das emoções 

(FINNEGAN, 2014). Porém, é justo esclarecer que Mezirow tinha seu interesse voltado para 

o caráter individualista da aprendizagem transformadora, dada a influência da psicologia de 

Boyd, com seu forte apelo jungiano (TAYLOR; CRANTON, 2013). Suas contribuições com 

a ação social e as emoções vieram mais tarde após críticas à TAT (MEZIROW, 2013). Dessa 

forma, a TAT é uma teoria em progresso, a qual incorporará novas abordagens que 

considerem o corpo, as emoções e o espírito, de forma integrada, como agentes de 

aprendizagem (GAMBRELL, 2016; PAPASTAMATIS; PANITSIDES, 2014; TISDELL, 

2012). 

Frijda (2008) explica que emoção e cognição sempre foram consideradas faculdades 

opostas, e reconhece que as informações não operam somente nos processos cognitivos, mas 

também nos processos emocionais. Como sugere Fineman (1997), o termo ideal para tratar as 

emoções deveria ser "cogmotion" (cognition + emotion), pois o que se aprende deve ser visto 

como parte de um único processo social, intrincadamente interligado e interdependente. A 

dificuldade é fazer com que essas informações emirjam e as emoções sejam compreendidas. 

Uma ferramenta que pode ser usada para compreendê-las é a representação de processos ao 

longo do tempo, que descreva e analise os movimentos humanos (FRIJDA, 2008), ou seja, 

que considere as emoções como experiências emocionais. No entanto, Dirks (2006) confirma 

que poucos acadêmicos e profissionais em educação de adultos consideram a emoção como 

parte integrante do processo de construção de significado.  

Estudar as emoções por meio do conceito de experiência emocional (DEWEY, 1986; 

DENZIN, 2009) é relevante para a aprendizagem porque os adultos estão constantemente 

procurando maneiras de compreender a experiência cotidiana, como ela acontece e se podem 
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aprender algo com elas, pois a experiência não é isolada, mas conectada às oportunidades de 

aprendizagem e associada às emoções (SHUCK; ALBORNOZ; WINBERG, 2007). Os 

adultos se valem das emoções como um referencial para compreender os sistemas de 

significados sócio-culturais que os cercam e, ao compreender o efeito das emoções na 

aprendizagem, permite-lhes revelar seu mundo interior mais holisticamente para o ambiente 

ao seu redor (SHUCK; ALBORNOZ; WINBERG, 2007). 

Dentro do contexto formal da educação de adultos, os educadores têm controlado, 

administrado, limitado ou redirecionado tudo aquilo que se refere a emoções, impedindo que 

uma aprendizagem significativa aconteça (DIRKS, 2001). Na própria TAT tem sido dada 

muita importância à reflexão crítica e se subestimado o papel das emoções no processo de 

transformação (PAPASTAMATIS; PANITSIDES, 2014). Como consequência há a urgência 

de um modelo mais holístico, o qual considere as emoções como unidade de análise, pois é só 

por meio dele que o engajamento dos indivíduos nas ações coletivas será possível 

(PAPASTAMATIS; PANITSIDES, 2014). Essas observações têm sido feitas 

independentemente da abordagem paradigmática por meio da qual se compreende a 

aprendizagem transformadora. 

Na abordagem construtivista racional da aprendizagem transformadora proposta por 

Mezirow (1997), a aprendizagem acontece quando uma perspectiva de significado questiona 

uma perspectiva já assimilada, muitas vezes sem crítica, e a construção do significado se dá 

pela percepção do indivíduo sobre suas experiências. Já Dirks (2001) parte das mesmas 

premissas da TAT de Mezirow e propõe uma abordagem extrarracional (CRANTON; 

TAYLOR, 2012), em que se consideram as emoções, os desejos, a imaginação e a intuição a 

partir de uma profunda psicologia Jungiana, a qual usa a representação das emoções em 

imagens, uma vez que considera a linguagem insuficiente e inapropriada para se trabalhar 

com estes processos inconscientes (DIRKS, 2006). Mesmo assim, sua abordagem é 

individualista (CRANTON; TAYLOR, 2012). “As emoções podem ser interpretadas como 

mensageiros da alma procurando nos informar sobre conexões significativas e profundamente 

pessoais que estão sendo feitas dentro da experiência” (DIRKS, 2001, p. 66). No entanto, 

Dirks (2001) reconhece que as emoções são moldadas pelo contexto sócio-cultural e psíquico, 

isto é, possuem uma dimensão individual e outra social. É por meio do aprendizado e da 

aculturação que o indivíduo compreende o significado de uma emoção e dá sentido a uma 

experiência, revelando características sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor (DIRKS, 

2001). Contudo, o coletivo é importante apenas para consumar o processo de 

individualização, porque somente se conhecendo, o indivíduo poderá desenvolver relações 
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autênticas com outros membros de seu grupo e consigo mesmo (DIRKS, 2006).  

Uma outra perspectiva enfatiza como as emoções moldam e são moldadas pela 

aprendizagem em um processo integrado ao discurso social e cultural contemporâneo 

(FINEMAN, 1997). Na abordagem construtivista social, representada por Mead e Dewey, a 

mente e o self surgem a partir dos atos sociais e estão em contínua mudança: 

 

Saber, acreditar, sentir e desejar são atividades de selves [grifo nosso] ocupados. 

Aquilo que a pessoa sente, pensa e sabe não pode estar ‘armazenado na consciência’ 

[...] “como se a consciência pudesse estar contida em um corpo particular. A mente é 

uma estrutura de relações dentro de um mundo; a consciência funciona dentro dessas 

relações (MEAD, 1938 apud MCCARTHY, 1989, p. 56).  

 

Assim, “[...] o self não está na consciência, mas no mundo de interação social” 

(DENZIN, 2009, p. 51). Para McCarthy (1989, p. 67) as emoções: 

 

[...] são construtos sociais; elas são fabricadas por uma associação de seres humanos. 

Como parte da experiência humana, elas possuem significado somente dentro das 

formas de conhecimento definidas por aquela sociedade. As emoções são 

experiências e pensamentos; emoções são sentimentos e reflexões sobre esses 

sentimentos [...]. 

 

As emoções não são produtos da cognição. Elas são parte da experiência de um grupo 

social particular contextualizado temporalmente e se adéquam às formas de conhecimento 

produzidas por aquele grupo naquela determinada época (McCARTHY, 1989). Ao 

compreender as emoções como não contidas em corpos e mentes e sim nas relações e ações 

dos indivíduos, a aprendizagem é relacional, ou seja, acontece nas relações com os outros, 

num processo em que um indivíduo suspende seu próprio julgamento para compreender o 

ponto de vista alheio a partir da perspectiva do outro (CRANTON; TAYLOR, 2012).  

Ao estudar as emoções na aprendizagem a partir das interações entre adultos, Parker e 

Hacket (2012) encontraram que as emoções instigam a criatividade ao acelerar a imaginação e 

redefinir as ideias; estreitam os laços sociais; diminuem as barreiras para a colaboração; 

atraem novos membros e promovem paulatinamente o comprometimento em um grupo; 

aceleram a imaginação e redefinem as idéias; e elevam a solidariedade. 

Ambas as perspectivas oferecem uma poderosa representação das emoções como uma 

inevitável característica da aprendizagem (FINEMAN, 1997). A abordagem construtivista 

racional, com seu aporte psicoanalítico, é historicamente predominante e foca principalmente 

na ansiedade como barreira para a aprendizagem. Na abordagem construtivista social as 

emoções moldam e são moldadas pela aprendizagem dentro de um processo integrado ao 

contexto social e cultural contemporâneo (FINEMAN, 1997). 
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Mesmo assim, Cranton e Taylor (2012) atentam para o fato de que em ambas as 

abordagens o indivíduo busca um melhor entendimento de si mesmo por meio do 

engajamento com o outro. Já na abordagem crítica social, o conteúdo da aprendizagem está 

centrado no mundo exterior do indivíduo e na sua posição neste mundo, questionando as 

estruturas sociais que são origem de desigualdade e opressão. No entanto, a TAT não diz 

respeito apenas à transformação do indivíduo ou à mudança social, senão que deve 

contemplar ambas (CRANTON; TAYLOR, 2012). 

Na TAT, Mezirow (1997) defende que a aprendizagem significativa acontece no 

domínio comunicativo, tendo como gatilho um dilema desorientador, o qual está carregado de 

emoções tão intensas que são impossíveis de serem esquecidas ou ignoradas (GAMBRELL, 

2016). À continuação, o domínio comunicativo envolve a identificação de idéias 

problemáticas, valores, crenças e sentimentos; com uma análise crítica dos pressupostos nos 

quais eles se apóiam, deve-se testá-los por meio de um discurso racional e tomar as decisões 

seguindo o consenso ao qual se chegou sobre a experiência (MEZIROW, 1997). 

Logo, para que a aprendizagem transformadora seja instigada, o discurso racional deve 

incluir o debate e a exploração do tema das emoções, reconhecendo sua relação 

interdependente para a promoção de mudanças (MERRIAM, 2004; TAYLOR, 2001) e o 

caráter social da aprendizagem e das emoções. Tanto o discurso racional quanto o afetivo têm 

um importante papel na aprendizagem transformadora e devem ser considerados. No entanto, 

é papel do professor ajudar os estudantes a fazer conexões entre ambos usando as emoções 

como meio de reflexão (IMEL, 1998). 

A próxima subseção discutirá o papel dos professores de administração nos processos 

de aprendizagem que considerem suas próprias experiências emocionais no engajamento de 

alunos na promoção de mudanças sociais. 

 

3.3 A APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA SOCIAL CRÍTICA E A FORMAÇÃO 

DO ADMINISTRADOR 

 

Embora haja avanços no currículo dos cursos de Administração e abertura de espaços 

nos eventos científicos para discussão de abordagens mais holísticas na formação do 

Administrador, na sua essência, segundo Covre (1981), a profissão de administrador consiste 

em utilizar conhecimentos de marketing, finanças e planejamento empresarial para projetar a 

ideologia e dar continuidade ao modelo de desenvolvimento econômico e social vigente. A 

tecnicização do conhecimento é o resultado de práticas pedagógicas comuns a muitos cursos 
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de Administração no Brasil, os quais se limitam a transferir a tecnologia de gestão norte-

americana, ademais da desvinculação entre ensino, pesquisa e extensão (NICOLINI, 2003).  

Com uma estrutura curricular funcionalista, as escolas de negócio são máquinas de 

ensino, e os estudantes de Administração, seus produtos, cuja configuração visa a atender as 

necessidades das empresas de mão-de-obra qualificada para atender as suas necessidades 

performativas (NICOLINI, 2013) e para criar “harmonias administrativas e para o exercício 

da dominação em inúmeros espaços da vida” (MISOCZKY; AMANTINO-DE-ANDRADE, 

2005, p. 193). 

O século XXI imaginado por Mezirow (1997) é um cenário de indústrias com 

tecnologias sofisticadas e um setor de serviço crescente, no qual a simples aquisição e o 

acúmulo de conhecimento serão substituídos por compreensão e domínio no uso de 

informações para a formação de um membro produtivo e responsável da força de trabalho. 

Para afrontar essas mudanças, o objetivo da educação de adultos é criar indivíduos que 

pensem com responsabilidade, que sejam capazes de se adaptar às mudanças nas relações de 

trabalho, que exercitem o julgamento crítico e se engajem com mais flexibilidade nas tomadas 

de decisão (MEZIROW, 1997). 

Contudo, esse cenário pode ser diferente: apesar dos avanços em ciência, tecnologia, 

indústria, comércio e cultura serem benéficos aos seres humanos, geraram uma cegueira 

coletiva, na qual o ser humano parece controlado pelas forças poderosas da ignorância a 

respeito da devastação do mundo natural; do aumento do abismo entre pobres e ricos causado 

pela produção e consumo de bens materiais e riqueza; de guerras e terrorismo causados por 

tensões no domínio de novas tecnologias; do risco de extinção da vida no planeta 

(O’SULLIVAN, 2012).  

O futuro profissional da Administração está no centro desses dois cenários e deverá 

ser capaz de afrontá-los com responsabilidade a fim de minimizar seus impactos para si 

mesmo e para a sociedade civil. A aprendizagem transformadora é capaz de construir as bases 

da formação desse profissional, o qual deverá compreender a essência dessas realidades e se 

tornar mais consciente e crítico para avaliar essas situações ao reconhecer modelos de 

referência coletivos e imaginar alternativas para eles (MEZIROW, 1997).  

Porém, para O’Sullivan (2012), as sérias mudanças vindouras requerem mais do que o 

sujeito pensante e responsável de Mezirow (1997), que se transforma para fazer parte da força 

de trabalho. É necessária uma profunda mudança na visão de mundo que prepare o ser 

humano para vulnerabilidades que incluem a própria sobrevivência da espécie. Dessa forma, a 

aprendizagem transformadora... 
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...envolve experienciar uma mudança profunda e estrutural nas premissas básicas de 

pensamento e ações. É uma mudança de consciência que dramaticamente altera 

nosso jeito de ser no mundo. Tal mudança envolve o entendimento sobre nós 

mesmos e de nossa localização no mundo; nossos entendimentos sobre as relações 

de poder unindo estruturas de classe, raça e gênero; nossa consciência corporal, 

nossas visões de formas alternativas de se viver; e nossa noção de justiça social, de 

paz e prazer pessoal (O’SULLIVAN, 2012, p. 166).  

 

 

A partir dessa definição, O’Sullivan (2012) defende que é inadiável uma 

aprendizagem transformadora que parta de uma educação tripartida: para a sobrevivência, 

para a crítica e para a criação.  

A educação para a sobrevivência visa a formar um sujeito capaz de refletir que o 

discurso atual da globalização consiste em espalhar os pressupostos ocidentais de que 

desenvolvimento é avanço de mercado, e que os efeitos deste pensamento têm sido a 

devastação ambiental, a violação de direitos humanos, a hierarquização de raças, o 

predomínio da violência, o paradigma do avanço tecnológico e o problema da falência dos 

modelos econômicos (O’SULLIVAN, 2012).  

Na educação para a crítica deve prevalecer a resistência aos modelos de referência 

cristalizados pela visão de mundo industrial e cientificamente moderno; ao conhecimento 

criado e que torna o sujeito incapaz de ser consciente sobre a serviço de que e de quem está 

este conhecimento; ao patriarcalismo e ao imperialismo (O’SULLIVAN, 2012). Esta 

observação de O’Sullivan (2012) é importante para que a educação em Administração seja 

capaz de mostrar aos estudantes que eles vivem em um planeta e não em um mapa criado para 

fins comerciais. 

Na educação transformadora visionária, ou criação, o contexto para a aprendizagem é 

global e não somente local. Há a mudança de uma visão voltada a mercado para uma que 

envolva práticas viavelmente sustentáveis e criativas, com uma abordagem pedagógica 

preocupada com temas de consciência planetária, de desenvolvimento integral do ser humano 

e de qualidade de vida (O’SULLIVAN, 2012). 

Na Teoria da Aprendizagem Transformadora, o professor é o responsável por 

transformar o conhecimento prévio do aluno (MEZIROW, 1997; MERRIAM, 2004; 

MCGONIGAL, 2005). O professor deve atuar como um facilitador ou provocador, ajudando 

o aluno a se tornar mais consciente e crítico sobre seus próprios pressupostos (MEZIROW, 

1997; TAYLOR, 1998) por meio de completa revisão daquilo que ele já sabe sobre 

determinado assunto e nunca apenas lhe dando mais informações (MCGONIGAL, 2005). 

Apesar da importância do aluno no processo de aprendizagem e de transformação, é o 
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educador que desperta conflitos interiores e tensões de diversas naturezas nos alunos 

(ETTLING, 2012).  

O desafio do professor é garantir um ambiente que permita a transformação dos 

alunos, ou seja, que mude as suas vidas e os encoraje a descobrir uma nova e mais elaborada 

realidade (BUNDUKI; HIGGS, 2017). Na TAT, a transformação é o resultado de várias 

condições e processos (MEZIROW, 1997; MCGONIGAL, 2005): 1) O professor deve 

fomentar um evento que exponha as limitações do atual conhecimento ou paradigma do 

aluno; 2) O aluno deve ter oportunidades de identificar e articular os pressupostos subjacentes 

do seu atual conhecimento ou paradigma; 3) O professor deve ajudar o aluno a refletir 

criticamente sobre de onde vêm estes pressupostos e como eles influenciam ou limitam seus 

entendimentos; 4) O professor deve inserir o aluno em um discurso grupal com a finalidade de 

explorar ideias e abordagens alternativas; 5) Ao encontrar uma ideia, que haja oportunidades 

de testá-la e aplicar uma nova perspectiva de entendimento de determinada realidade. 

Porém, garantir todas essas condições para uma formação de um profissional requer 

mais do que empenho e preparação do professor (ETTLING, 2012). Como em muitas áreas de 

conhecimento, o fato de as emoções poderem ter um papel positivo no progresso da ciência é 

visto com descrédito. Logo, é compreensível que o professor não tenha consciência da 

centralidade das emoções em sua atuação profissional (BARBALET, 2004). 

Para Bunduki e Higgs (2017), a sala de aula é somente um dos locais em que a 

aprendizagem transformadora pode acontecer. Para assegurá-la, também devem ser pensados 

processos macros e micros: a estrutura da instituição de ensino, seus valores, as estruturas 

curriculares dos cursos, as atividades acadêmicas promovidas, bem como atividades culturais; 

e processos formais e informais. Nos formais, o professor e a instituição estão no centro das 

atividades de aprendizagem; já nos informais, o estudante e o contexto estão integralmente 

responsáveis por ela.  

Ao analisar a estrutura curricular de cursos de graduação em Administração no 

Canadá, o objetivo de Fraiha (2009) era responder quanta transformação acontece ou deveria 

acontecer nos cursos de Administração. Primeiramente, a pesquisadora observou que o mais 

comum são cursos de quatro anos, sendo que nos dois primeiros anos são ensinadas noções 

básicas de administração, economia e matemática. Assim, os alunos do primeiro e do segundo 

anos não passam por uma quantidade visível de aprendizado transformador em sua educação, 

pois nestes dois primeiros anos eles estão ainda recebendo informações e não enfrentando 

dilemas desorientadores, até porque seus modelos de referência estão em formação. É 

provável que alguma aprendizagem aconteça nos terceiro e quarto anos, uma vez que estes 
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alunos já receberam conteúdo de várias disciplinas de diferentes áreas, o que lhes permitiria 

ver os problemas por várias perspectivas e se engajar em um discurso reflexivo (FRAIHA, 

2009). Fraiha (2009) concluiu que cabe ao professor criar um ambiente aberto e seguro em 

sala de aula para que a reflexão aconteça. Para isso, o professor precisa desenvolver as 

habilidades necessárias para fomentar a reflexão em sala de aula, haja vista que nem todos os 

adultos são capazes de criticar a si mesmos, os pressupostos alheios, e ainda ter uma 

experiência resultante desse processo. Ettling (2012) lembra que a raça humana pode não ser, 

muitas vezes, reflexiva, por conseguinte o educador tem o papel de ensinar para poder 

transformar. Da mesma forma, o aluno também deve ser informado sobre o que se espera 

dele, porque entender o conteúdo sem reflexão não corresponde aos objetivos de uma 

educação profissional superior transformadora (FRAIHA, 2009).   

Lord e Robertson (2006) escolheram justamente alunos do terceiro ano de uma classe 

do curso de Contabilidade Gerencial de uma universidade na Nova Zelândia para explorar 

como os discentes experienciam a aprendizagem no contexto da sala de aula. Os autores 

partem do pressuposto de que estudantes que têm uma concepção mais complexa sobre a 

aprendizagem também são capazes de vê-la muito mais além do que apenas como um 

processo de aquisição de conhecimento. Nos anos iniciais dos cursos de management, os 

alunos se preocupam mais em ser capazes de aumentar, memorizar, reproduzir e aplicar os 

conhecimentos obtidos, ou seja, a aprendizagem é instrumental (MEZIROW, 2013); enquanto 

que os dos anos finais, ocupam-se de compreender, ver algo de uma maneira diferente e 

mudar como pessoa (LORD; ROBERTSON, 2006), preocupações essas da aprendizagem 

comunicativa (MEZIROW, 2013). Para 28 alunos dos 77 entrevistados (37%), a 

aprendizagem consiste em compreender e buscar novos significados, porém a aprendizagem 

continua sendo instrumental para a maior parte dos estudantes pesquisados. Da mesma forma, 

esses estudantes atribuíram a responsabilidade do aprendizado ao professor, enquanto que eles 

ocupam um papel passivo de receptores de conteúdo. Somente sete alunos acreditam que a 

aprendizagem acontece na interação entre professor, aluno e seus pares (LORD; 

ROBERTSON, 2006). Ainda assim, os estudantes foram capazes de afirmar que seus 

professores os desafiam a pensar criticamente ao prover pontos de vista conflitantes e dando 

suas opiniões (LORD; ROBERTSON, 2006). 

Os estudos apresentados acima afirmam que os indivíduos consideram que a formação 

em Administração está lhes proporcionando uma aprendizagem transformadora. Além disso, a 

pesquisa de Brock, Florescu e Teran (2012) pretendeu verificar quantitativamente a relação 

entre as 10 fases do processo de aprendizagem transformadora de Mezirow (2010) com a 
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aprendizagem de alunos de graduação de duas faculdades nos Estados Unidos. Os resultados 

apontaram que a única fase que prediz a aprendizagem transformadora nas três amostras foi a 

reflexão, tanto a reflexão de conteúdo (sem consciência da transformação) quanto a reflexão 

de premissa. As demais fases preditoras da aprendizagem transformadora foram: dilema 

desorientador; exploração de novos papéis; aquisição de conhecimento e habilidades para 

implementar planos e construção de competência e autoconfiança em novos papéis e relações. 

As demais fases não tiveram significância para a aprendizagem transformadora. No entanto, a 

idade foi responsável por maior aprendizagem (BROCK; FLORESCU; TERAN, 2012), o que 

apóia as discussões na literatura sobre a maturidade como pré-condição para a aprendizagem 

acontecer (MEZIROW, 2010). 

A aprendizagem transformadora dos estudantes depende em grande parte das 

habilidades do professor em prover ambientes nos quais a reflexão crítica possa acontecer 

(MEZIROW, 2010; CRANTON; TAYLOR, 2012). A sala de aula se configura como o 

primeiro espaço em que professores e alunos têm a oportunidade de fazer a aprendizagem 

transformadora acontecer, no entanto, não se limita a ela, senão que é uma janela para o 

mundo, ou seja, a transformação que ali acontece deve ser projetada para outros espaços fora 

da instituição de ensino e em direção à sociedade. 

Como exemplo, McGonagal (2005) descreve as estratégias utilizadas em salas de aula 

da Universidade de Stanford: 

1) Criar um dilema desorientador: o professor deve dedicar parte de sua disciplina 

para mapear o conhecimento prévio de seus alunos, por meio de questionários, por 

exemplo, e criar situações nas quais os seus pontos de vista conflitam, como em 

estudos de casos. O importante é apresentar uma situação que não se ajusta ao 

conhecimento que os alunos já possuem. 

2)  Identificar os pressupostos atuais: deve-se ajudar os alunos a identificarem o 

porquê daquele pensamento. Pode-se apresentar uma situação-problema e pedir 

que defendam sua posição, apresentem solução e discutam com os colegas em 

pequenos grupos. 

3)  Encorajar a reflexão crítica: de forma individual, solicitar aos alunos que 

respondam a um questionário para guiar sua reflexão com perguntas como: o que o 

surpreendeu sobre este assunto e por quê? Como este assunto/experiência conflitou 

com o que você achava antes? Como este conteúdo/experiência mudou  seu 

pensamento? 

4) Encorajar o discurso crítico: coletivamente, dividir a classe em dois grupos e 
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solicitar que analisem e comparem determinada estratégia, paradigma ou conceito 

apresentado em classe; atuar como “advogado do diabo” ou solicitar a um aluno 

que faça esse papel, pois a discussão não pode reforçar os pressupostos existentes 

dos alunos, e sim confrontá-los para que mudem. Os alunos devem ser convidados 

a apresentar e defender os pontos com os quais eles não concordam; manter a 

discussão fora da sala de aula por meio de recursos digitais; desenvolver projetos 

em grupo. 

5)  Testar novas perspectivas: é nesta fase em que as ações acontecem e o novo 

conhecimento é aplicado. O professor deve voltar ao dilema desorientador e 

verificar como os alunos o abordam agora a partir dos novos conhecimentos; 

solicitar que debatam e apresentem as novas perspectivas; pedir aos alunos que 

interpretem eventos, experimentos e leituras a partir dos novos conhecimentos. 

 

A aprendizagem transformadora no ensino superior é importante porque é nesse nível 

de formação que o conhecimento é produzido (KASWORM; BOWLES, 2012). As 

universidades são lugares de transformação, responsáveis pela formação de profissionais com 

preocupações coletivas (BRUNSTEIN; KING, 2018). No entanto, até então, as práticas 

educacionais no ensino superior enfatizam as mudanças no nível individual dos estudantes 

(BRUNSTEIN; KING, 2018). 

 Portanto, as estratégias fomentadoras aplicadas em sala de aula pelos professores 

devem permitir e reforçar desafios cognitivos, socioculturais e emocionais dos estudantes, 

convidando-os a saírem de suas zonas de conforto e a se engajar em ambientes sociais com 

valores, ideias e dinâmicas de poder inéditos (KASWORM; BOWLES, 2012). Ao criar um 

ambiente com essas possibilidades, os estudantes serão emocionalmente provocados a 

responder aos desafios (ETTLING, 2012).  

Contudo, o desafio da aprendizagem transformadora não é fácil para o educador, quem 

deve constantemente inventar, planejar com criatividade, arquitetar técnicas pedagógicas que 

ensinem os membros daquela comunidade acadêmica como se comunicar para alcançar uma 

sociedade democrática (JOHNSTON, 2011). Inicialmente, o educador deve empreender uma 

jornada ao seu próprio interior em direção à aprendizagem transformadora (ETTLING, 2012).  

Gallo (2016) sugere que os professores assumam papel de militantes, criem 

trincheiras, tirem os alunos da miséria cultural e econômica imperante nas salas de aula 

contemporâneas e estabeleçam projetos com estudantes e outros professores com o propósito 

de motivar uma agência coletiva que opere no indivíduo e no seu contexto social, opondo 
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resistência e criando possibilidades de libertação e de questionamento. Esforço, resistência e 

diálogo são as características-chave da pedagogia (DENZIN, 2009) que abrirá caminhos para 

as mudanças. Especificamente, os futuros administradores devem questionar-se 

constantemente sobre a serviço de que e de quem está a sua formação.  

Apesar da contribuição das pesquisas que se preocupam em analisar como a 

transformação do indivíduo acontece, é importante destacar que somente a reestruturação 

cognitiva não está sendo suficiente para que a aprendizagem transformadora aconteça. A 

transformação tem que ir além das mudanças cognitivas e incluir ação e emoção (MOORE, 

2005; MERRIAM, 2004) para que realmente se possa afirmar que a partir de então se vê o 

mundo, os outros e a si mesmo de forma superior (HOWIE; BAGNALL, 2013). Nenhum 

aspecto da experiência humana, seja ele intelectual, emocional, físico, psíquico ou espiritual, 

pode ser excluído da aprendizagem, pois cada pessoa deve ser vista em sua totalidade e 

conectada com o seu meio (ETTLING, 2012). 

A TAT tem sido criticada por ser egoísta, demasiadamente autocentrada e 

individualista, e não permitir um engajamento do indivíduo em direção a problemas do 

mundo social, pois ela supervaloriza o auto-desenvolvimento e menospreza a ação para a 

mudança social (SERVAGE, 2008). Contudo, é justo apresentar como Mezirow (1998) 

defende que a TAT pode contribuir com a ação social. Os modelos de referência do indivíduo 

são forjados pelo contexto sócio-cultural, portanto a aprendizagem transformadora permite 

emancipar-se dos pressupostos considerados imutáveis a respeito do ser social. Para que a 

mudança cultural aconteça, os paradigmas culturais dominantes, ou os modelos de referência 

culturais, devem ser alterados. Os indivíduos devem buscar outros que compartilham dos 

mesmos insights reflexivos sobre a realidade cultural dominante e agir em direção à mudança. 

O professor tem a possibilidade de ajudar os estudantes a como lidar com ações políticas e 

sociais para atuar na resolução de problemas comunitários e aperfeiçoamento de projetos; 

elaborar discursos sobre assuntos públicos; organizar ações públicas coletivas para melhorar 

determinada situação; empreender esforços para mudar relações interpessoais, papéis e 

responsabilidades dentro da família, de um grupo ou de uma organização; conduzir ações 

políticas e coletivas para que gerem efeitos sistêmicos em escala local, nacional ou global 

(MEZIROW, 1998). A defesa de Mezirow (1998) aponta caminhos profícuos para a formação 

do administrador.  

A exemplo, Bunduki e Higgs (2017) relatam como o currículo acadêmico da 

Universidade Cristã Bilíngue da República Democrática do Congo, a qual inclui uma 

faculdade de Ciências Econômicas e de Ciências Aplicadas, contribui com uma aprendizagem 
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integrada que forma estudantes para atuar como agentes de mudança em suas comunidades. 

Os autores defendem que a TAT está centrada no pensamento autônomo no processo de 

mudança, sendo necessário fechar a lacuna entre a transformação pessoal e a social. Para isso, 

sugerem que a TAT deve incluir as dimensões afetiva, social, relacional e espiritual 

(BUNDUKI; HIGGS, 2017). A universidade criou um ambiente propício para que durante o 

curso os alunos possam se organizar em grupos para trabalhar quatro horas semanais na 

manutenção do próprio câmpus ou da comunidade, com atividades como limpeza de ruas, de 

espaços públicos, manutenção de jardins de rotatórias. É essencial que a gestão da 

universidade esteja voltada para a mudança social, porque, por tradição, suas normas 

institucionais instigam a competição entre seu corpo acadêmico (BARBALET, 2002b, 2004). 

Ademais, o conteúdo das disciplinas foi organizado de forma a permitir que os 

estudantes desenvolvam atividades de service-learning, as quais são projetos baseados nos 

componentes curriculares e que movem os estudantes da sala de aula em direção ao campo 

onde está a comunidade para compartilhar benefícios (BUNDUKI; HIGGS, 2017). Os 

professores podem organizar as atividades curriculares de formação dos estudantes 

contemplando as dimensões mente, emoção, corpo, políticas e negócios a fim de que os 

estudantes sejam capazes de avaliar seus modelos de referência e alcançar, 

concomitantemente, seus próprios objetivos e os da comunidade. Para que a transformação 

ocorra, os professores guiam os estudantes para que descubram o que eles querem aprender e 

por que, pois isso permite unir dom e paixão; depois, o estudante precisa ser motivado para os 

estudos e definir uma meta alta a ser atingida de retribuição à sociedade, o que lhe demandará 

um grande esforço no desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas 

(BUNDUKI; HIGGS, 2017). 

A rica experiência retratada por Bunduki e Higgs (2017) sugere que os educadores 

podem usar o poder das emoções para influenciar a aprendizagem. Indivíduos engajados na 

aprendizagem transformadora estão abertos à mudança e, por conseqüência, emocionalmente 

vulneráveis (KASWORM; BOWLES, 2012). A literatura de base psicológica e biológica 

sobre as emoções se preocupa em identificar quais emoções facilitam ou bloqueiam a 

aprendizagem, porém o estudo das emoções deve ser feito ao compreendê-las como 

fenômenos relacionais, aprendidos nas relações sociais a partir das experiências vividas pelos 

indivíduos (DENZIN, 2009). Schuck, Albornoz e Winberg (2007) acreditam que novas 

possibilidades de ensino e aprendizagem transformadores seriam vislumbradas se houvesse o 

entendimento da perspectiva construtivista emocional da aprendizagem. Quando um 

conhecimento ultrapassado é deixado para trás, há uma transformação emocional e não 
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somente cognitiva para que a mudança, a diferença e a incerteza sejam aceitas (SCHUCK; 

ALBORNOZ; WINBERG, 2007).  

Aos educadores cabe a hercúlea tarefa de pensar sobre os paradigmas atuais ao 

ensinar, criar um ambiente no qual o estudante possa acertar e errar em segurança, e encontrar 

o tom emocional correto para desafiar a apatia, a passividade e a falta de atenção que 

comandam as salas de aula atualmente, pois um ambiente que não é capaz de produzir um 

senso de engajamento emocional não consegue desenvolver totalmente o potencial do aluno 

(SCHUCK; ALBORNOZ; WINBERG, 2007). Ao contrário, impactará diretamente baixando 

a autoestima do aluno e criando comportamentos que o farão evitar o confrontamento de seu 

modelo de referência e posterior incursão em um discurso reflexivo (SCHUCK; 

ALBORNOZ; WINBERG, 2007). Porém, Ettling (2012) adverte que a reflexão crítica sobre 

os pressupostos do indivíduo pode levá-lo a uma erupção de velhas memórias, a atingir 

feridas ou crenças cristalizadas, com as quais o educador deve estar preparado para saber 

enfrentar e trabalhar com elas. 

Os professores de gestão, no papel de contínuos educadores, têm a obrigação 

permanente de usar técnicas pedagógicas que vão muito mais além da simples preleção e que 

envolvam ativamente os alunos no processo de aprendizagem (TAYLOR; STATLER, 2014). 

A abordagem educacional centrada no indivíduo, learner-centered, é defendida por permitir 

os melhores resultados com a aprendizagem transformadora, pois ela reduz as barreiras entre 

professor e aluno, e entrelaça seus papéis e responsabilidades na transformação (ETTLING, 

2012; TAYLOR; CRANTON, 2012). Além disso, a empatia entre professor e aluno e como 

essa emoção pode se propagar entre os demais estudantes deve receber atenção nos estudos de 

aprendizagem transformadora devido a sua capacidade de desenvolver nos adultos a 

habilidade de avaliar crenças alternativas  (TAYLOR; CRANTON, 2012). A empatia é uma 

emoção pró-social e solidária, e explica fenômenos como o altruísmo, o engajamento e a 

transformação social (THOITS, 1989), logo merecem atenção nas práticas pedagógicas e nos 

estudos da TAT. 

Portanto, ao trabalhar no pressuposto de que ambientes de maior emotividade 

favorecem a aprendizagem e despertam a  consciência emocional do estudante (TAYLOR; 

STATLER, 2014), os educadores transformadores podem alcançar sucesso em ajudar os 

alunos a entender que a cultura capitalista conspira contra o pensamento colaborativo e ensina 

os indivíduos a pensar de forma contrária ao coletivo (GAMBRELL, 2016). Em especial os 

Administradores, os quais são preparados para servir ao acúmulo de capital segundo o 

paradigma vigente para a formação desse profissional. Os educadores devem atentar-se ao 
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fato de que as emoções igualmente estão a serviço de estruturas sociais e possuem função de 

controle social. Por consequência, espera-se que o indivíduo, aluno e futuro administrador, 

saiba expressar-se apropriadamente, demonstrando as emoções que são esperadas dele pela 

sociedade, a fim de que seja aceito e reconhecido por ela (VON SCHEVE; VON LUEDE, 

2005). 

A seguir, o Quadro 5 organiza e apresenta a síntese das proposições teóricas discutidas 

na Seção 3 e nas suas subseções com o propósito de compreender como a Aprendizagem 

Transformadora Social pode se articular com as teorias de emoções para fomentar a formação 

de um Administrador mais engajado nos dilemas coletivos do seu entorno. 

 

Quadro 5 – Sinopse das proposições teóricas da Teoria da Aprendizagem Social e da 

Sociologia das Emoções para a formação do Administrador 
 Proposições 
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O objetivo da educação de adultos é criar indivíduos que pensem com responsabilidade, que sejam 

capazes de se adaptar às mudanças nas relações de trabalho, que exercitem o julgamento crítico e se 

engajem com mais flexibilidade nas tomadas de decisão (MEZIROW, 1997). 

A aprendizagem transformadora “envolve experienciar uma mudança profunda e estrutural nas 

premissas básicas de pensamento e ações. É uma mudança de consciência que dramaticamente altera 

nosso jeito de ser no mundo. Tal mudança envolve o entendimento sobre nós mesmos e de nossa 

localização no mundo; nossos entendimentos sobre as relações de poder unindo estruturas de classe, 

raça e gênero; nossa consciência corporal, nossas visões de formas alternativas de se viver; e nossa 

noção de justiça social, de paz e prazer pessoal” (O’SULLIVAN, 2012, p. 166). 

A aprendizagem transformadora dos estudantes depende em grande parte das habilidades do professor 

em prover ambientes nos quais a reflexão crítica possa acontecer (MEZIROW, 2010; CRANTON; 

TAYLOR, 2012). A aprendizagem transformadora deve mudar a vida do indivíduo e os encoraje a 

descobrir uma nova e mais elaborada realidade (BUNDUKI; HIGGS, 2017). 

A aprendizagem transformadora no ensino superior é importante porque é nesse nível de formação que 

o conhecimento é produzido (KASWORM; BOWLES, 2012). 

As estratégias fomentadoras aplicadas em sala de aula pelos professores devem permitir e reforçar 

desafios cognitivos, socioculturais e emocionais dos estudantes, convidando-os a saírem de suas zonas 

de conforto e a se engajar em ambientes sociais com valores, ideias e dinâmicas de poder inéditos 

(KASWORM; BOWLES, 2012).  

Ao criar um ambiente desafiador, os estudantes serão emocionalmente provocados a responder aos 

desafios (ETTLING, 2012) 

Para que a aprendizagem transformadora aconteça, a transformação tem que ir além das mudanças 

cognitivas e incluir ação e emoção (MOORE, 2005; MERRIAM, 2004) para que realmente se possa 

afirmar que a partir de então se vê o mundo, os outros e a si mesmo de forma superior (HOWIE; 

BAGNALL, 2013). 

A TAT, apesar das críticas sobre sua autocentralidade e individualismo, pode permitir o engajamento 

do indivíduo em direção a problemas sociais (SERVAGE, 2008). Para isto, os indivíduos devem 

buscar outros que compartilham dos mesmos insights reflexivos sobre a realidade cultural dominante e 

agir em direção à mudança (MEZIROW, 1998). 

O professor tem a possibilidade de ajudar os estudantes a como lidar com ações políticas e sociais para 

atuar na resolução de problemas comunitários [...] e conduzir ações políticas e coletivas para que 

gerem efeitos sistêmicos em escala local, nacional ou global (MEZIROW, 1998). 

Novas possibilidades de ensino e aprendizagem transformadores seriam vislumbradas se houvesse o 

entendimento da perspectiva construtivista emocional da aprendizagem, pois quando um conhecimento 

ultrapassado é deixado para trás, há uma transformação emocional e não somente cognitiva para que a 

mudança, a diferença e a incerteza sejam aceitas (SCHUCK; ALBORNOZ; WINBERG, 2007). 

-continua 
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Quadro 5 – Sinopse das proposições teóricas da Teoria da Aprendizagem Social e da 

Sociologia das Emoções para a formação do Administrador 
-continuação 

 

Ao trabalhar no pressuposto de que ambientes de maior emotividade favorecem a aprendizagem e 

despertam a  consciência emocional do estudante (TAYLOR; STATLER, 2014), os educadores 

transformadores podem alcançar sucesso em ajudar os alunos a entender que a cultura capitalista 

conspira contra o pensamento colaborativo e ensina os indivíduos a pensar de forma contrária ao 

coletivo (GAMBRELL, 2016). 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do referencial teórico (2018). 

 

O ensino transformador pode acontecer não somente na sala de aula, mas por meio de 

outros ambientes também devidamente cuidados para tal. As atividades de extensão 

universitária podem ser uma das janelas através da qual os professores podem vislumbrar 

possibilidades de engajar seus estudantes em direção a mudanças sociais.  

Como esta tese se propõe a responder quais os sentidos que os professores de 

Administração dão para as suas experiências emocionais que se revelam nas atividades 

extensionistas, a próxima seção se propõe a apresentar possibilidades teóricas e práticas para 

esse encontro. 

 

 

  



83 

4 REFLEXÕES SOBRE A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NOS CURSOS DE 

ADMINISTRAÇÃO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A TRANSFORMAÇÃO 

DO ALUNO, DO PROFESSOR E DA SOCIEDADE 

 

Esta seção apresenta e discute os precedentes da Extensão Universitária, sua 

conceituação e contribuição para uma ruptura com a forma tradicional de ensinar e aprender 

em direção à imersão na realidade social. 

 

4.1 PRECEDENTES, CONCEITUAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA 

 

As aulas abertas ao público das primeiras escolas gregas são consideradas a gênese 

dos movimentos de extensão universitária. Rocha (2001) aponta como origem da extensão as 

universidades europeias medievais, em especial a Universidade de Bolonha. Porém, em 

ambas as origens é possível identificar uma prática pedagógica verticalizada, na qual a 

transmissão do saber era autoritária (da universidade para membros da sociedade) e que a 

acessibilidade a esses conhecimentos era restrita a poucos. As universidades se encerravam 

em seus muros e dificilmente olhavam para a realidade do mundo ao seu redor: “Elas eram 

como castelos sem janelas, profundamente voltadas para dentro de si mesmas” (KERR, 2005). 

Pode-se compreender este momento inicial da extensão como um momento autoritário da 

universidade, que ao desconhecer a cultura e o saber popular, apresentava-se como detentora 

de um saber absoluto, superior e redentor da ignorância (FREIRE, 2006). 

No entanto, é com o surgimento das universidades populares ou livres no Brasil no fim 

dos anos 1950 que a extensão consegue estabelecer uma relação, um diálogo entre o saber 

produzido no interior das universidades e a cultura local. Naquele momento, a extensão 

“inicia uma trajetória para transformação da sociedade, ou seja, transforma-se a si mesma e 

transforma sua relação com os outros fazeres acadêmicos como o ensino, a pesquisa” 

(SERRANO, 2008, p. 7) e a gestão. Assim, a extensão universitária passa a ter como princípio 

de trabalho a construção do diálogo, com o reconhecimento de que a os membros da 

comunidade acadêmica são capazes de construir relações entre si e com o mundo ao seu redor 

(SERRANO, 2008). 

Atualmente o contexto social global é marcado pelo avance das crises ambiental e 

social, com a precarização das relações e condições de trabalho; crise do Estado de Bem-

Estar, indicada pela erosão de direitos sociais; crise da administração burocrática, evidenciada 
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pela ineficiência e ineficácia de políticas públicas; ademais das crises energética, econômica e 

até cultural, manifestada na mercantilização de bens simbólicos e na alienação.  

No Brasil, soma-se ao mesmo cenário internacional a corrupção, a abissal 

desigualdade de renda e o acesso de grupos subrepresentados a bens, serviços e direitos. 

Nesse cenário de grandes desafios, a extensão universitária é vista como um instrumento 

efetivo de mudança da universidade e da sociedade, em direção à justiça social e ao 

aprofundamento da democracia por meio da elaboração de políticas públicas, as quais 

dependem fortemente do que a universidade e a extensão universitária, em especial, podem 

oferecer aos governos e à sociedade. A extensão universitária apresenta potencialidades 

teóricas e técnicas para sensibilizar estudantes, professores e pessoal técnico-administrativo 

para agir em relação a esses problemas sociais (FORPROEX, 2012). 

Porém, para que a extensão universitária dê conta de afrontar o desafiador e relevante 

papel que lhe atribuíram, ela precisa ser institucionalizada e priorizada. De acordo com o 

Plano Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX, 2001), a institucionalização tem sido 

perseguida pelas universidades, só que em sua dimensão processual, envolvendo toda a 

universidade e não mais por meio de programas desenvolvidos fora do espaço acadêmico.  

A garantia de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é defendido pela 

Política Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX, 2012). Por meio do ensino se 

encontram formas de atender à maioria da população com o uso de meios de educação de 

massa que preparassem para a cidadania, com competência técnica e política. Já a pesquisa, 

tanto a básica quanto a aplicada, deveria ser sistematicamente direcionada ao estudo dos 

grandes problemas, para poder fazer uso de metodologias que propiciassem a participação das 

populações na condição de sujeitos, e não de meros expectadores (FORPROEX, 2001).  

O fruto da indissociabilidade é a produção do conhecimento, a qual acontece na troca 

de saberes acadêmicos e populares sistematizados, e como consequência tem-se a 

democratização desse conhecimento, com a participação efetiva da comunidade na atuação da 

universidade e com uma produção resultante do confronto com a realidade (FORPROEX, 

2001). No entanto, a priorização da extensão universitária encontra seus principais dilemas 

nos recursos bastante limitados das universidades a esses programas e nas políticas de 

valorização da carreira acadêmica direcionadas e dependentes da pesquisa. O próprio 

conhecimento, compreensão e domínio sobre o conceito de extensão universitária são objeto 

de ampla discussão entre docentes e técnicos-administrativos sobre a sua natureza e gestão 

processual (ARAÚJO et al, 2011).   

Serrano (2008) explica que o conceito de extensão universitária ao longo da história 
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das universidades brasileiras, principalmente das públicas, passou por várias matrizes e 

diretrizes conceituais. Extensão universitária foi caracterizada como curso, serviço 

assistencial, responsável pela função social da universidade, mão-dupla entre universidade e 

sociedade, entre outros. Hoje a extensão universitária caracteriza-se como área acadêmica, 

traduzindo-se em trabalho coletivo que busca a emancipação do cidadão. As universidades 

que adotam iniciativas de extensão devem interagir com todos os agrupamentos sociais de 

forma a contribuir com seu desenvolvimento (FUJITA, 2016).  

O reconhecimento legal da extensão como atividade acadêmica se deu com a sua 

inclusão no artigo 207 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e com a organização do 

Fórum de Pró-Reitores de Extensão, no fim da década de 1980, os quais permitiram, à 

comunidade acadêmica, as condições e o lugar para uma conceituação precisa da extensão 

universitária, assim expressada no primeiro Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão, 

em 1987: 

 

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o 

Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre universidade e sociedade. 

A Extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade 

acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de 

um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes trarão 

um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele 

conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, 

acadêmico e popular, terá como consequência: a produção do conhecimento 

resultante do confronto com a realidade brasileira e regional; a democratização do 

conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da 

Universidade. 

Além de instrumentalizadora desse processo dialético de teoria/prática, a Extensão é 

um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social (FORPROEX, 

2012, p.15). 

 

Embora a Política Nacional de Extensão Universitária, a qual contém o Plano 

Nacional de Extensão, seja elaborada pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras, o documento é uma referência sobre os conceitos e 

diretrizes da extensão universitária, mesmo não incluindo as especificidades das universidades 

de outra natureza como as comunitárias e as privadas (SILVA, 2013).  

A extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social 

(FUJITA, 2016). Mas, como afirma Saviani (1980), a extensão não deve ser assistencialista e 

nem apenas captadora de recursos, senão que deve se comportar como uma outra forma de 

fazer ciência, de construir conhecimentos em novas bases, com fontes originais, 

principalmente em uma país como o Brasil, com tantas demandas sociais. Da mesma forma, 
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não deve se confundir extensão com responsabilidade social da educação superior. Calderón, 

Pedro e Vargas (2011) explicam que a extensão universitária é identificada como uma das três 

atividades universitárias, juntamente com o ensino e a pesquisa, que possibilitam que as IES 

cumpram sua responsabilidade social juntas. 

O Plano Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX, 2012) destaca a extensão 

como princípio formador das características técnicas e do perfil de cidadania; como prática 

que interliga o ensino e a pesquisa universitária à necessidade da comunidade; permite 

mudança de comportamento dos professores, alunos e técnico-administrativos quando voltam 

suas atividades acadêmicas para as necessidades sociais de educação, saúde, habitação, 

alimentação, emprego, e preservação ambiental, demandadas pela sociedade. 

De um conceito assistencialista presente em sua origem, a extensão universitária hoje 

deve ser um processo que articula o ensino e a pesquisa, de forma a organizar e assessorar os 

movimentos sociais surgidos a partir das necessidades humanas constantes e dinâmicas, com 

o objetivo de melhorar a formação do aluno e a qualificação do professor (FORPROEX, 

2012). Não se trata mais de estender à sociedade o conhecimento acumulado pela 

Universidade, mas de produzir, em interação com a sociedade, um conhecimento novo. Um 

conhecimento que contribua para a superação da desigualdade e da exclusão social e para a 

construção de uma sociedade mais justa, ética e democrática (ARAÚJO et al., 2011). 

Ademais do conceito, as diretrizes definidas pelo Forproex (2012) são essenciais para 

orientar a prática extensionista. As diretrizes que devem orientar a formulação e 

implementação das ações de extensão universitária de forma ampla e aberta definidas pelo 

Fórum de Pró-Reitores de Extensão Universitária (NOGUEIRA, 2000; FORPROEX, 2012) 

são:  

a) Interação dialógica: orienta o desenvolvimento de relações entre Universidade e 

setores sociais marcadas pelo diálogo e troca de saberes, tratando de produzir um 

conhecimento novo, que contribua para a superação de desigualdades e exclusões 

sociais; 

b) Interdisciplinaridade e interprofissionalidade: supõe a interação de modelos, 

conceitos e metodologias oriundos de várias disciplinas e áreas do conhecimento, 

esperando-se, assim, imprimir uma consistência teórica e operacional às ações de 

Extensão Universitária; 

c) Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão: é esperado que as ações 

extensionistas adquiram maior efetividade se estiverem vinculadas ao processo de 

formação de pessoas (Ensino) e de geração de conhecimento (Pesquisa). Quanto 
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ao ensino, o aluno deve ser colocado como protagonista de sua formação técnica, 

permitindo reconhecer-se como agente de garantias de direitos e deveres e de 

transformação social. Quanto à pesquisa, visa-se à produção de conhecimento, 

sustentando-se em metodologias participativas, que priorizam os métodos de 

análise inovadores, a participação dos atores sociais e o diálogo; 

d) Impacto na formação do estudante: os resultados das atividades de extensão 

universitária permitem o enriquecimento da experiência discente em termos 

teóricos e metodológicos, ao mesmo tempo em que abrem espaços para 

reafirmação e materialização dos compromissos éticos e solidários da 

universidade brasileira; 

e) Transformação social: espera-se que a Extensão Universitária contribua para o 

processo de construção da comunidade de destino e da comunidade política. 

Logo, imprime-se à Extensão Universitária um caráter essencialmente político. É 

importante ter clareza de que não é apenas sobre a sociedade que se deseja 

produzir impacto e transformação, mas a própria universidade pública enquanto 

parte da sociedade, também deve sofrer impacto e ser transformada. 

 

No que diz respeito aos princípios norteadores das atividades extensionistas, os dois 

mais importantes pactuados no âmbito do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras (2001) foram: 

a) a universidade não pode imaginar-se proprietária de um saber pronto e acabado, 

que vai ser oferecido à sociedade, mas, ao contrário, exatamente porque participa 

desta sociedade, ela deve ser sensível a seus problemas e apelos, sejam os 

expressos pelos grupos sociais com os quais interage, sejam aqueles definidos ou 

apreendidos por meio de suas atividades próprias de ensino, pesquisa e extensão; 

b) as ações extensionistas devem ser de interesse acadêmico, científico, filosófico, 

tecnológico e artístico do ensino, pesquisa e extensão, devendo ser encaradas 

como um trabalho social, ou seja, ação deliberada que se constitui a partir e sobre 

a realidade objetiva, produzindo conhecimentos que visem à transformação social. 

 

Por fim, destacam-se os principais desafios da Extensão Universitária expostos pelo 

Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX, 

2012): 

1) Estimular o protagonismo estudantil no processo de mudança da educação 
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superior, tanto em âmbito nacional quanto subnacional (estadual e mesmo 

municipal); 

2) Garantir a dimensão acadêmica da extensão universitária, isto é, seu impacto na 

formação do estudante, superando certa tradição de desenvolvimento de ações 

isoladas - particularmente na área de prestação de serviços - que têm carecido 

dessa dimensão; 

3) Exercitar o papel transformador da extensão na relação da universidade com todos 

os outros setores da sociedade, no sentido da mudança social, de superação das 

desigualdades, eliminando, nesse exercício, ações meramente reprodutoras do 

status quo; 

4) Fortalecer a relação autônoma e crítico-propositiva da extensão universitária com 

as políticas públicas por meio de programas estruturantes, capazes de gerar 

impacto social; 

5) Estabelecer bases sólidas de financiamento para superar a fragmentação e o 

caráter eventual dos recursos destinados às ações extensionistas; 

6) Atualizar as áreas temáticas da extensão universitária de forma a aumentar seu 

grau de consonância com os desafios contemporâneos e com as demandas inter e 

transdisciplinares; 

7) Considerar a análise qualitativa dos impactos sociais da extensão universitária 

quando da sua avaliação;; 

8) Priorizar o desenvolvimento da extensão universitária enquanto produção de 

conhecimentos sistematizados, voltados para a emancipação dos atores nela 

envolvidos e da sociedade como um todo; 

9) Contribuir para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação, com 

destaque para as tecnologias sociais produzidas na interação com a sociedade, 

visando à inclusão social e à melhoria das condições de vida 

 

O fortalecimento da extensão universitária está diretamente relacionado à 

compreensão das especificidades do fazer acadêmico e de sua vinculação com o ensino e a 

pesquisa (FORPROEX, 2012). Na realidade, eles são inseparáveis uma vez que todas as áreas 

acadêmicas concorrem para cumprir a finalidade de uma universidade. Ao se fazer ensino, 

permite-se o desenvolvimento do espírito crítico e criativo dos alunos, e isto resulta em 

questionamentos de interesse no desenvolvimento de pesquisas (essas com grande 

aplicabilidade na sociedade), que espera que as universidades públicas proponham soluções 
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aos seus problemas (ARAÚJO et al., 2011). 

Diante do histórico, do conceito, das diretrizes, dos princípios norteadores e dos 

desafios da extensão universitária fica evidente o protagonismo do professor e do aluno como 

agentes de transformação social. Conforme mencionado nos desafios da extensão 

universitária, algumas áreas de estudo possuem tradição na prestação de serviços. O mundo 

do management levou os cursos de Administração a dirigir seus esforços de formação de um 

administrador que “expressa o expoente que bem incorpora a ideologia neocapitalista, e cujos 

conhecimentos de marketing, finanças, planejamento empresarial, etc. são imprescindíveis à 

operação do empreendimento capitalista em sua fase monopolista” (COVRE, 1981, p. 182). 

Dessa forma, se os saberes universitários nesses cursos estão configurados para atender 

essencialmente aos ganhos, à rentabilidade, ao lucro e à produtividade de interesses 

particulares das empresas, chama-se a atenção para o fato de como o estudante de 

Administração pode ser protagonista de ações que visem à transformação social e o quanto a 

universidade, no papel do professor, está se dedicando para fomentar ou mudar esta 

concepção. 

Fujita, Oliveira e Leal (2016) esclarecem que as ações de extensão universitária 

possibilitam a formação cidadã do profissional consciente da realidade da sociedade local na 

qual atuará. Relacionar o aluno com a sociedade que o mantém faz parte da função básica da 

universidade e o aluno deve ser formado por meio de ações presentes, na vivência prática na 

sociedade na qual, no futuro, atuará como profissional. 

As atividades de extensão universitária constituem aportes decisivos à formação do 

estudante, seja pela ampliação do universo de referência que ensejam, seja pelo contato direto 

com as grandes questões contemporâneas que possibilitam. Esses resultados permitem o 

enriquecimento da experiência discente em termos teóricos e metodológicos, ao mesmo 

tempo em que abrem espaços para reafirmação e materialização dos compromissos éticos e 

solidários da universidade (FORPROEX, 2012). 

 

4.2 ESTUDOS REALIZADOS SOBRE A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CENÁRIO 

DA ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL 

 

Minetto et al. (2016) realizaram pesquisa com estudantes do curso de Administração 

da Universidade Federal da Fronteira Sul, câmpus de Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, que 

realizaram atividades de extensão na Incubadora Tecnossocial de Cooperativas e 

Empreendimentos Econômicos Solidários. Tanto o objetivo de pesquisa quanto os resultados 
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destacaram a importância que os alunos deram ao seu próprio desenvolvimento acadêmico, 

com a possibilidade de gerar conhecimentos extras à grade curricular; e ao seu 

desenvolvimento pessoal, por meio da melhora nas suas habilidades de oratória, trabalho em 

equipe, criatividade e iniciativa. Embora os alunos tenham reconhecido a relevância das ações 

para a sociedade, não foi preocupação dos autores definir como objetivo de estudo se os 

professores responsáveis pelas ações extensionistas delinearam seu projeto a partir de 

problemas identificados na sociedade local e como engajaram seus alunos em direção à 

alguma mudança naquela realidade.  

Por sua vez, Floriano et al. (2017) realizaram pesquisa com 90 acadêmicos que 

participaram da equipe executora de ações de extensão de uma universidade federal do Rio 

Grande do Sul. Embora um dos objetivos tenha sido a percepção dos estudantes sobre as 

ações de extensão no seu desenvolvimento pessoal, outro objetivo do estudo foi verificar, na 

visão dos acadêmicos, as contribuições das ações de extensão para o desenvolvimento do 

município onde a universidade está inserida. Os acadêmicos (71,1%) acreditam que as ações 

de extensão levam o conhecimento da universidade para a comunidade, o que amplia o 

conhecimento dessa comunidade e, logo, contribuem para a transformação social. Os autores 

destacam que o principal motivo que dificulta a participação dos estudantes nas atividades de 

extensão é a falta de informação sobre elas. Portanto, Floriano et al. (2017) sugerem que há  

necessidade de maior fomento por parte de professores e direção para maior participação 

discente nesse processo de ensino. 

É importante ressaltar que a intervenção na realidade social pela universidade não visa 

a levá-la a substituir funções de responsabilidade do Estado, mas sim produzir saberes, tanto 

científicos e tecnológicos quanto artísticos e filosóficos, tornando-os acessíveis à população, 

ou seja: a compreensão da natureza pública da universidade se confirma na proporção em que 

diferentes setores da população brasileira usufruam os resultados produzidos pela atividade 

acadêmica, o que não significa ter que, necessariamente, frequentar seus cursos regulares 

(FORPROEX, 2001; FORPROEX, 2012). 

O estudo de Ferreira (2017) tem justamente o objetivo de apresentar as contribuições 

de um projeto de extensão de uma instituição de ensino superior na cidade de João Pessoa, 

Paraíba, o qual promove cursos dados por estudantes de Administração com o intuito de 

qualificar os jovens da comunidade para o mercado de trabalho, promovendo a inclusão social 

da comunidade cujos indivíduos não conseguiram adentrar os muros da universidade por meio 

do vestibular. Ao ministrar os cursos, os futuros gestores desenvolvem suas práticas didático-

pedagógicas, e a população da comunidade carente tem a “chance de conquistar um espaço no 
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mercado de trabalho e de ser incluída na sociedade e de dar continuidade aos estudos em 

razão de terem adquirido uma base conceitual das abordagens teóricas administrativas” 

(FERREIRA, 2017, p. 44). 

Nota-se, na pesquisa de Ferreira (2017), a preocupação com uma atuação 

transformadora do estudante de Administração, a qual realmente esteja “voltada para os 

interesses e necessidades da maioria da população e propiciadora do desenvolvimento social e 

regional (FORPROEX, 2012, p. 35). Para que a ação extensionista garanta o impacto e 

transformação social, ela deve ter as seguintes características: a) privilegiar as questões sobre 

as quais se quer atuar sem desconsiderar a complexidade e a diversidade da realidade social; 

b) a ação deve ser abrangente para oferecer contribuições relevantes para a transformação da 

área, setor ou comunidade sobre os quais incide; c) contribuir efetivamente com a solução do 

problema (FORPROEX, 2012).    

Ajala et al. (2017) consideram a extensão universitária ações de responsabilidade 

social e relatam a experiência dos alunos da Universidade Regional do Alto Uruguai e 

Missões, Extensão Cerro Largo, ao atuar no oferecimento de curso de informática e em 

campanhas de doação de sangue, roupas e alimentos. Para os alunos as ações são importantes 

na sua formação porque extrapolam o conhecimento técnico obtido na universidade e os 

permite atuar como cidadãos. Os autores acreditam que ao promover a atuação dos alunos 

nessas ações, a universidade cumpre e operacionaliza a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

A Política Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX, 2012) afirma que 

extensão universitária é mais do que disseminação de conhecimento acadêmico por meio de 

cursos, conferências ou seminários; de prestações de serviços, tais como assistências, 

assessorias e consultorias; ou de difusão de conhecimento e cultura por meio de eventos 

diversos e divulgação de produtos artísticos. Fujita, Oliveira e Leal (2016) alertam que não 

haveria sentindo em realizarem-se ações extensionistas sem ter como diretrizes o impacto e a 

transformação sociais. 

As ações devem considerar: as especificidades de cada local onde a universidade se 

insere e serem definidas na estrutura legal da instituição de ensino; a troca de saberes entre o 

conhecimento científico e o conhecimento popular visando à relação dialógica e à 

transformação social e universitária; as diretrizes que orientam a formulação e implementação 

dessas ações conforme já citadas e explicadas, como o  impacto na formação do estudante e a 

transformação social (FORPROEX, 2012).  

Para que essas ações garantam qualidade na formação do estudante, deve haver a 
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designação de um professor orientador; a explicitação dos objetivos da ação e as 

competências dos atores nelas envolvidos; e a metodologia de avaliação da participação do 

estudante (FORPROEX, 2012). 

Sobre a participação dos professores nas ações extensionistas, Floriano et al. 

(2017) chamaram a atenção para uma participação mais efetiva dos docentes, enquanto que 

Ferreira (2017) destacou os efetivos acompanhamento e orientação dados pelos professores 

envolvidos no projeto, os quais influenciaram nos resultados obtidos pelos estudantes. No 

entanto, em todos os estudos apresentados nesta subseção observa-se que o foco principal da 

ação extensionista está no estudante, quando deveria estar também no professor, na instituição 

e na comunidade. Quando a institucionalização da extensão é deficiente, cabe ao professor, 

por iniciativa própria, engajar seus estudantes em seus projetos. Assim, considerar o professor 

como agente incentivador e dinamizador das ações extensionistas pode ajudar a revelar como 

estes estudantes se engajam nos problemas trazidos para a sala de aula pelo professor, quais 

conhecimentos e técnicas irão mobilizar para solucioná-los, quais estratégias adotarão para 

abordar a sociedade e, ao voltar para dentro dos muros da universidade, como avaliarão e 

acompanharão os resultados obtidos a fim de que novos conhecimentos se formem e 

contribuam para o avanço da área de conhecimento; e como avaliarão as transformações 

proporcionadas pela experiência em si próprios (professores e estudantes), na instituição e na 

comunidade.  

Embora Enumo (1996) ressalte que há dificuldades na relação dialógica entre 

professores universitários e sociedade, a sociedade pressiona a universidade para que resolva 

integralmente seus problemas, mas de forma remediativa e não de transformação, a qual não é 

desejada pela comunidade. Os professores, por sua vez, possuem perfis diferentes, e seu grau 

de excelência no fazer ensino, pesquisa e extensão pode variar. Mesmo aqueles que possuem 

um perfil extensionista mais acentuado desejam projetos que visem à transformação da 

comunidade envolvida e não métodos paliativos de resolução de seus conflitos. 

As transformações proporcionadas pelas ações extensionistas ainda estão muito 

marcadas pela visão especialista em detrimento da visão da realidade social. Botomé (1996) 

explica que as experiências com a extensão nas universidades norte-americanas possuem 

característica empresarial de prestação de serviços, enquanto que na Europa, sua preocupação 

está somente na divulgação do conhecimento produzido pela universidade.  

A Política Nacional de Extensão Universitária prevê como ação política que pode 

fortalecer o incremento da extensão universitária no Brasil a sua articulação com os setores 

produtivos da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento econômico do país 
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(FORPROEX, 2012). O que se coloca à baila neste texto é que a visão somente especialista da 

extensão universitária pode continuar dominante ao considerar que as transformações sofridas 

na educação superior no Brasil e no mundo vêm atendendo às exigências de uma agenda 

neoliberal de organismos, como o Banco Mundial, os quais desejam que as instituições de 

ensino superior se organizem como empresas econômicas, ou seja, seus processos 

educacionais se norteiem pelas possibilidades de lucro e não mais de desenvolvimento 

nacional (FREIRE, 2011).  

O estudo de Loebel et al. (2015) avaliou a experiência em uma ação extensionista 

dentro do projeto de extensão intitulado Projeto Conexão Local, da FGV-EAESP, criado para 

aprimorar a formação de estudantes de Administração. O projeto defende que esses 

profissionais “futuramente terão um papel-chave na mudança de atitudes e de perspectivas 

sobre os problemas que afligem a nossa população” (LOEBEL et al., 2015, p. 217).  

Neste estudo, Loebel et al. (2015) deram espaço à comunidade e perguntaram a 

seis gestores de organizações de coleta seletiva de lixo nas cidades de Uberlândia e Ituiutaba, 

Minas Gerais, se os participantes do projeto (estudantes  e professores de Administração) 

atuaram de forma responsável e comprometida em relação aos objetivos do projeto; como os 

participantes tiveram clareza do problema social em foco, do sentido e dos fins das ações 

realizadas; e quais foram os impactos e transformações decorrentes das ações. Os autores 

analisaram também 69 entrevistas realizadas originalmente durante o projeto e publicação 

dele originária de autoria de Domingues, Noronha e Rocha (2012) com 69 representantes 

daquelas mesmas organizações de coleta seletiva de lixo. 

Os respondentes afirmaram que todos os participantes atuaram de forma 

responsável e comprometida com o projeto proposto, porém os próprios autores do estudo 

questionam se realmente estes estudantes foram capazes de atuar na comunidade a partir das 

experiências vividas pelos membros dela ou se olharam para ela por meio de sua própria 

realidade. Da mesma forma, os participantes do projeto acataram a visão do problema 

retratada pelos membros da comunidade, uma vez que tal condição envolve problemas de 

abrangência nacional. Por fim, os autores concluem que “a noção de ‘reconstrução da 

comunidade’ foi muito pouco representada” (LOEBEL et al., 2015, p. 234) e que o é 

necessário haver reflexões mais amplas sobre os impactos e transformações decorrentes de 

projetos de extensão. 

Nesta mesma pesquisa, Loebel et al. (2015) analisaram o edital do projeto de 

extensão e seu relatório final. Conclui-se que o edital divulgava interesses técnicos e que os 

estudantes se inscreveram no projeto em busca de conhecimentos sobre sustentabilidade, 
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gestão pública, microcrédito, estratégia empresarial, empreendedorismo social, finanças, 

criatividade, varejo, entre outros levantados pelos pesquisadores, o que destaca o predomínio 

da visão especialista da ação de extensão universitária. A realidade social estava presente no 

relatório do projeto, mas sem destaque ou discussão ampla.  

No entanto, nas entrevistas realizadas com os gestores por Loebel et al. (2015) em 

nenhum momento os entrevistados mencionaram aspectos técnicos do projeto que foram 

trabalhados pelos envolvidos, senão que concentraram seus depoimentos na visão da realidade 

social. Assim, Loebel et al. (2015) concluem que houve impacto maior na transformação 

pessoal dos estudantes e que as transformações sociais e institucionais ficaram, mais uma vez, 

prejudicadas. 

 

4.3 CAMINHO E DESAFIOS DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR BRASILEIRA 

 

Apesar de todo o aparente sólido aporte teórico que constitui e justifica a função 

Extensão Universitária, Roldán (2015) defende que ainda se trata de uma dimensão esquecida, 

em boa parte devido à concepção do que vem a ser uma instituição de ensino superior, na qual 

se privilegia a capacitação para o trabalho em detrimento da formação de seres humanos 

conscientes do entrono no qual se desenvolvem. 

A Carta de Brasília (FORPROEX, 2019) reitera esta preocupação ao reafirmar a 

busca da valorização da extensão nos critérios de ascensão na carreira docente, a necessidade 

de financiamento e a criação de uma comissão nacional de acompanhamento da creditação da 

extensão na grade curricular dos cursos de graduação brasileiros. 

A Lei 13.005/2014 aprovou o Plano Nacional de Educação para o período de 2014 

a 2024. A estratégia 12.7 da meta 12 desse plano assegura “no mínimo, 10% (dez por cento) 

do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de 

extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência 

social” (BRASIL, 2014). Por meio da Resolução nº. 7, de 18 de dezembro de 2018, 

regimentou-se o disposto nesta estratégia. Assim, a partir desta data, as instituições de ensino 

têm 3 anos para fazer com que as atividades de extensão componham 10% do total da carga 

horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz 

curricular dos cursos e serem previstas nos respectivos projetos políticos pedagógicos. 

A creditação da extensão universitária tem como princípios o contato da 

universidade com as questões complexas contemporâneas presentes no contexto social; a 
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promoção da interculturalidade; a educação ambiental, étnico-racial, direitos humanos e 

educação indígena; a reflexão ética quanto à dimensão social do ensino e da pesquisa; e o 

desenvolvimento social , educativo e sustentável com a realidade brasileira (BRASIL, 2018). 

A extensão só se concretizará como prática acadêmica quando for discutida em âmbito 

global, institucionalizada nos departamentos universitários e definida as suas linhas de ensino 

e pesquisa em função das exigências da realidade (SERRANO, 2008). Os problemas da 

sociedade geral e local devem ser trazidos aos estudantes por meio da universidade e seus 

professores, para que se criem soluções viáveis que transformem verdadeiramente os conflitos 

que se projetam.   

Muitos dos desafios da extensão universitária extrapolam os projetos de extensão e a 

instituição universitária, e dizem respeito às diretrizes estabelecidas pelo Ministério da 

Educação de avaliação das instituições de ensino superior privadas e às expectativas do 

mercado de trabalho sobre a formação do profissional, neste caso em particular a do 

administrador (LOEBEL et al., 2015). 

Na sequência, o Quadro 6 organiza e apresenta uma síntese das proposições teóricas 

sobre a extensão universitária no Brasil para mostrar as possibilidades práticas e teóricas por 

meio das quais o professor de Administração pode dar voz às suas experiências emocionais e 

revelá-las em suas ações docentes que contribuam com a formação de um Administrador mais 

sensibilizado em atuar em direção aos problemas coletivos que o cercam. 

 

Quadro 6 – Sinopse das proposições teóricas sobre Extensão Universitária e seu papel na 

transformação do aluno, do professor e da sociedade 
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A extensão universitária apresenta potencialidades teóricas e técnicas para sensibilizar estudantes, 

professores e pessoal técnico-administrativo para agir em relação a problemas sociais, pois em cenários 

de grandes desafios, a extensão universitária é vista como um instrumento efetivo de mudança da 

universidade e da sociedade (FORPROEX, 2012). 

A extensão universitária caracteriza-se como área acadêmica, traduzindo-se em trabalho coletivo que 

busca a emancipação do cidadão. As universidades que adotam iniciativas de extensão devem interagir 

com todos os agrupamentos sociais de forma a contribuir com seu desenvolvimento (FUJITA, 2016). 

Para que a ação extensionista garanta o impacto e transformação social, ela deve ter as seguintes 

características: a) privilegiar as questões sobre as quais se quer atuar sem desconsiderar a 

complexidade e a diversidade da realidade social; b) a ação deve ser abrangente para oferecer 

contribuições relevantes para a transformação da área, setor ou comunidade sobre os quais incide; c) 

contribuir efetivamente com a solução do problema (FORPROEX, 2012). 

As transformações proporcionadas pelas ações extensionistas ainda estão muito marcadas pela visão 

especialista em detrimento da visão da realidade social (BOTOMÉ, 1996). 

É necessário haver reflexões mais amplas sobre os impactos e transformações decorrentes de projetos 

de extensão (LOEBEL et al., 2015). 

Os estudantes de Administração têm um papel-chave na mudança de atitudes e de perspectivas sobre 

os problemas que afligem a nossa população (LOEBEL et al., 2015). 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do referencial teórico (2018). 
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Ao considerar o panorama teórico-empírico apresentado sobre a extensão 

universitária, esta tese tem seu interesse voltado para a maneira a qual esta dimensão das 

instituições de ensino superior brasileiras vem se traduzindo num ambiente educacional em 

que professores de Administração são capazes de resgatar suas experiências emocionais e 

revelá-las em atividades extensionistas que não só exponham os estudantes aos dilemas 

sociais coletivos, mas que também os integrem e realmente os transformem. 

A próxima seção apresenta o percurso metodológico construído para a condução da 

pesquisa. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Nesta seção, esclarecem-se o tipo de pesquisa, sua abordagem ontológico-

epistemológica e o processo de pesquisa, com a proposição do instrumento de construção dos 

dados, a definição dos participantes da pesquisa e a estratégia de análise dos dados, a fim de 

se garantir pertinência em função dos objetivos da pesquisa. 

 

5.1 TIPO DE PESQUISA: ARTICULAÇÕES DA PESQUISA QUALITATIVA COM O 

INTERPRETATIVISMO E A FENOMENOLOGIA SOCIAL 

 

Relembrando, o objetivo geral desta investigação é compreender como as 

experiências emocionais de professores de Administração contribuem para o engajamento dos 

alunos no processo de aprendizagem transformadora em direção ao enfrentamento de dilemas 

coletivos por seus alunos. 

Tendo em vista alcançar esse objetivo, a pesquisa utilizou metodologia qualitativa, 

orientada pelo paradigma interpretativista e apoiada numa abordagem fenomenológica social 

e hermenêutica.  

A metodologia qualitativa explora questões referentes ao significado de conhecer o 

mundo social, e é a que melhor pode garantir a fidelidade em relação aos fenômenos a serem 

estudados, o respeito pela experiência de vida e a atenção aos sofisticados detalhes do 

cotidiano (SCHWANDT, 2006). Ao optar pela metodologia qualitativa, o pesquisador parte 

da ideia de que a realidade é socialmente construída por meio do relacionamento íntimo entre 

pesquisador e seu objeto de estudo, procurando-se respostas a questões que envolvem 

processos a partir dos quais experiências sociais são criadas, vivenciadas e adquirem algum 

significado (GODOY, 2013; MERRIAM, 1998). 

Os estudos qualitativos devem apresentar as características-chave que Godoy (2005) 

estabelece como necessárias à pesquisa qualitativa. Primeiro, o pesquisador está interessado 

em compreender quais os significados que os participantes atribuem ao fenômeno em estudo. 

Segundo, o pesquisador é o principal instrumento de coleta e análise de dados. Terceiro, a 

pesquisa consiste num relato descritivo, detalhado e rico dos resultados da pesquisa e do que o 

pesquisador aprendeu sobre o fenômeno.  

A tradição interpretativista de se fazer pesquisa considera a ação humana 

significativa (SCHWANDT, 2006), ou seja, os seres humanos agem em direção às coisas a 

partir dos significados que tais coisas têm para eles (GODOY, 2013). Para os 
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interpretativistas, é possível compreender o significado subjetivo da ação de um ator, isto é, 

suas crenças e seus desejos (SCHWANDT, 2006).  

A análise fenomenológica tem justamente esse interesse de compreender a 

constituição do mundo intersubjetivo cotidiano, isto é, como a realidade social do dia a dia é 

composta na conversação e na interação dos atores (VERGARA, 2010; SCHWANDT, 2006). 

Para que o processo de compreensão de um fenômeno aconteça, é necessário fazer um 

mergulho profundo na sua interpretação, adquirindo o entendimento que os atores têm da 

situação, o que a fenomenologia chama de compreensão do fenômeno a partir de dentro 

(SCHWANDT, 2006), como ele é dado ao sujeito da pesquisa e não ao pesquisador 

(VERGARA, 2010). Assim, o estudo amparado pelo método de pesquisa fenomenológico-

hermenêutico busca o resgate dos significados atribuídos pelos sujeitos ao fenômeno sob 

investigação (VERGARA, 2010). Logo, as opiniões subjetivas se constituem em mais uma 

forma de acesso aos fenômenos sociais (FLICK, 2009). 

As epistemologias interpretativistas podem ser retratadas como hermenêuticas 

quando enfatizam a necessidade de compreender a situação na qual as ações humanas fazem 

ou adquirem sentido para que o pesquisador possa afirmar uma compreensão daquela ação 

específica (SCHWANDT, 2006). A hermenêutica é uma metodologia de interpretação 

(DENZIN, 2009), a qual é representada pelo círculo hermenêutico (DENZIN, 2009; 

SCHWANDT, 2006) de compreensão-interpretação-nova compreensão (VERGARA, 2010), 

no qual está presente uma constante relação dialógica entre sujeito de pesquisa, intérprete e 

fenômeno estudado (DENZIN, 2009). Para entender uma frase, um ato ou um enunciado, o 

pesquisador deve entender o todo, o qual é representado pelo complexo de interações, crenças 

e desejos, a forma de vida e o jogo de linguagem, e vice-versa (SCHWANDT, 2006). 

Embora a abordagem hermenêutica tenha sido concebida originalmente para 

desvendar os significados objetivos dos textos e não aquilo que os seus produtores pensavam, 

desejavam, esperavam ou acreditavam ao produzirem seus textos (FLICK, 2009), atualmente 

notam-se evoluções nas ideias hermenêuticas. A principal delas advém da importância dada 

ao significado subjetivo, a fim de se obterem padrões interpretativos com pontos de vistas 

subjetivos para a análise social (FLICK, 2009).  

Assim, as abordagens hermenêticas recentes, principalmente a hermenêutica 

filosófica (SCHWANDT, 2006), têm se concentrado mais intensamente na construção social 

do conhecimento (FLICK, 2009), seja ela a partir de pontos de vistas objetivos, subjetivos ou 

ambos. 

Dessa forma, a interpretação fenomenológica se impõe como adequada para a 
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compreensão dos objetos de estudo desta tese, já que se buscam a revelação e a interpretação 

dos fenômenos no mundo da experiência vivida dos participantes da pesquisa. Como afirma 

Denzin (2009), a fenomenologia é uma disciplina descritiva e interpretativa, logo, cabe 

perfeitamente aos estudos que abordam as emoções como categoria de análise. 

 

5.2 A PESQUISA COM OS PROFESSORES: NARRATIVAS COMO ESTRATÉGIA DE 

PESQUISA 

 

As narrativas são histórias orais que representam a comunicação de experiências e 

conhecimentos de vida (ZACCARELLI; GODOY, 2013) contadas por um narrador, nas quais 

os “eventos importantes percebidos pelo narrador são selecionados, organizados, conectados e 

avaliados como significativos para um público particular” (RIESSMAN, 2005, p. 2). 

A investigação que tem seu foco na narração de histórias está interessada na maneira 

com a qual as pessoas expõem seus argumentos ao contar sua trajetória pessoal; no ‘como’ 

elas desejam se mostrar e como descrevem suas ações e suas vidas (GODOY, 2018). 

As narrativas são a forma mais comum e natural de contar histórias (GIBBS, 2009) 

individuais sobre uma vida toda ou sobre atores, lugares e tempos específicos que contenham 

momentos decisivos, momentos de desorganização das rotinas da vida cotidiana, ou ainda 

epifanias, ou seja, acontecimentos que deixam uma marca no narrador (ZACCARELLI; 

GODOY, 2013; RIESSMAN, 2005).  

Por meio das narrativas é possível compreender o mundo das pessoas, suas 

comunidades e contextos culturais em que vivem (GIBBS, 2009) a partir das histórias que 

surgem espontaneamente ou são provocadas pelo pesquisador quando ele solicita ao 

entrevistado que exemplifique e relate casos vivenciados por ele ou por terceiros 

(ZACCARELLI; GODOY, 2013). 

O uso das narrativas na pesquisa organizacional é capaz de produzir importante e 

relevado corpo de conhecimentos diferenciado em relação a outras possibilidades de análise 

das organizações, já que as histórias são uma forma de sensibilização quanto à compreensão 

da realidade organizacional (ZACCARELLI; GODOY, 2013).  

As histórias podem ajudar a desenvolver novos insights, estimular o pensamento 

crítico e preparar os indivíduos nas organizações para resolverem problemas de maneiras 

novas e mais efetivas (ZACCARELLI; GODOY, 2013). As narrativas têm sido utilizadas 

para analisar as histórias que as pessoas contam umas às outras sobre eventos passados, 

relacionamentos, êxitos e fracassos, permitindo aos pesquisadores compreender as realidades 
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emocionais e simbólicas dentro das organizações (RHODES; BROWN, 2005). 

Contudo, as narrativas geram uma grande quantidade de material de campo 

(ZACCARELLI; GODOY, 2013) e sua análise requer atenção e cuidados especiais a fim de 

revelar as construções subjetivas e sociais do participante da pesquisa, e não necessariamente 

reconstruir processos factuais (FLICK, 2009). Vale lembrar que a análise de narrativas é um 

procedimento de construção de dados qualitativos perfeitamente alinhado com a abordagem 

hermenêutica (FLICK, 2009). 

Para Riessman (2005), destacam-se quatro tipologias de análise de narrativas. Elas 

são não-excludentes e podem ser usadas conjuntamente: análise temática, análise estrutural, 

análise dialógica/performática e a análise interacional.  

Na análise temática, o foco está no conteúdo do texto, naquilo que se diz mais do que 

‘como’ se diz. Na análise estrutural desenvolvida por William Labov, o foco está em como a 

história é contada, e são sempre definidos o tema central da história; o espaço, tempo e 

personagens; seus eventos; a atitude do narrador; o resultado; e o retorno da narrativa ao 

tempo presente. Por sua vez, a análise performática é considerada uma extensão da análise 

interacional em que narrador e ouvinte são considerados atores, na qual tudo aquilo que não 

pode ser transcrito, como os gestos, são considerados na análise.  

Já na análise interacional, a ênfase está no processo dialógico entre narrador e 

ouvinte (ou o pesquisador no caso das entrevistas na pesquisa de campo). Riessman (2005) 

explica que as narrativas interacionais são adequadas para se contarem experiências pessoais 

do narrador dentro de um contexto maior da sua própria vida. O pesquisador pode fazer 

interferências a fim de contribuir com a construção das informações. Nesse tipo de análise, 

tema e conteúdo não são desprezados, no entanto, aspectos paralinguísticos como pausas, 

interrupções, dúvidas e outras demonstrações físicas e afetivas devem ser analisadas. Gibbs 

(2009, p. 82) também chama a atenção para o uso de metáforas e a necessidade de sua análise 

nas entrevistas narrativas: “quando as pessoas começam a falar de abstrações e emoções, a 

visão metafórica é a norma”.  

Nesta tese, utilizou-se a análise temática, permeada por um posicionamento atento e 

cuidadoso do pesquisador quanto à revelação de aspectos da narrativa interacional apontados 

por Riessman (2005), pois foi a estratégia de análise que melhor ajudou a responder às 

questões de pesquisa propostas, e a qual será melhor explicada adiante. 
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5.2.1 Estratégia de construção de dados, definição e caracterização dos professores 

participantes da pesquisa 

 

As narrativas têm como principal fonte de informações os materiais empíricos 

oriundos de entrevistas, nas quais os participantes são estimulados a contar suas histórias, 

bem como fontes documentais ou escritas (GIBBS, 2009).  

Assim, as entrevistas narrativas são defendidas por fornecerem detalhes contextuais e 

relações necessárias para a compreensão de uma experiência vivida pelo narrador, oferecendo 

formas mais ricas que outras técnicas de obtenção de informações (FLICK, 2009). Por isso a 

opção pela entrevista narrativa, uma vez que para responder aos objetivos desta tese, os 

participantes de pesquisa devem ser capazes de resgatar e contar, com profundidade de 

minúcias, como suas experiências emocionais se revelam em suas atividades docentes nos 

projetos de extensão. 

Para ser considerada uma narrativa, a história contada pelo participante da pesquisa 

deve reunir explicações suficientes sobre os eventos e experiências relatados. O entrevistado 

tem que ser capaz de apresentar muito mais do que aquilo que acredita que sabe sobre si 

mesmo (FLICK, 2009).  

A escolha dos participantes obedeceu aos seguintes critérios: 

1) Professores de cursos de graduação em Administração; 

2) Professores que estivessem há pelo menos dois anos desenvolvendo atividades de 

caráter extensionistas. Os projetos de extensão desenvolvidos, mesmo que não sob 

o rótulo “projeto de extensão”, foram conceitualmente categorizados como tal de 

acordo com o referencial teórico sobre extensão universitária apresentado nesta 

tese; 

3) A preocupação do professor e de sua ação de extensão é societal, isto é, focada em 

ações para mudanças em direção aos dilemas de natureza coletiva tais como os 

sociais e os ambientais, que circundam o ambiente organizacional e que 

questionem e/ou tenham implicações para os modelos e práticas organizacionais. 

 

Flick (2009) alerta que, para o sucesso na condução da entrevista narrativa, é 

necessário explicar o caráter específico da situação da entrevista ao entrevistado. Para esse 

propósito, deu-se atenção especial à explicação, em detalhes, dos objetivos e dos 

procedimentos durante a fase de seleção dos participantes da pesquisa, a qual foi feita pela 

técnica de snowballing, por correio eletrônico e por Whatsapp. Houve muita dificuldade, 
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primeiramente, para identificar os professores de acordo com os critérios estabelecidos, e, 

posteriormente, para conseguir o aceite de participação na pesquisa. Notou-se grande 

desinteresse por parte dos contatados, mesmo quando o contato inicial era feito por meio de 

pessoas próximas e influentes do provável participante. Alguns encontros foram postergados 

por mais de cinco meses, apesar da insistência e da disposição do pesquisador em ir 

pessoalmente até o professor. Essa dificuldade teve que ser transposta por meio do 

envolvimento do pesquisador com o entrevistado, por meio dos cuidados já descritos, no 

momento da conversa, pois a permissão para entrar no mundo do outro é o primeiro requisito 

para garantir uma boa interpretação das experiências narradas (DENZIN, 2009) 

Para a construção dos dados da pesquisa, usou-se um roteiro de entrevista narrativa 

(Apêndice A), porque este tipo de entrevista permite que o pesquisador aborde o mundo 

empírico até então estruturado do entrevistado, de um modo abrangente (FLICK, 2009). 

Dessa forma, as entrevistas se caracterizaram por uma conversa, na forma de um 

evento dialógico, como propõe Godoi e Mattos (2006), em que profundidade e tematização se 

misturaram. A estrutura do roteiro de entrevista foi um guia orientador para o entrevistador, 

porém não se limitou à sequência nele pré-estabelecida, já que as entrevistas são produções 

sociais (HOLSTEIN; GUBRIUM, 1995). Foi um processo dialógico no qual, narrador e 

entrevistador, ativamente dirigiram seu conteúdo e significado. Utilizaram-se questões follow 

up para extrair informações mais profundas, solicitar confirmação de pontos de vista ou para 

redirecionar o curso da entrevista para o problema de pesquisa. 

O fato de não seguir o roteiro pré-definido marca um cuidado do pesquisador com o 

seu entrevistado. Não se pretendeu coagir o respondente a atingir os objetivos do pesquisador, 

senão colocá-lo o mais cômodo e seguro possível para que suas experiências fluíssem 

genuinamente por meio de suas palavras. Para isso, o ambiente de conversa foi sempre o local 

escolhido pelo professor: sua casa, sala na universidade, caminhando pelo câmpus, ou até 

mesmo sentados debaixo de uma árvore, pois o ar-condicionado da sala estava com 

problemas. Foi solicitada permissão para gravação das conversas em gravador digital portátil. 

Nenhum professor se opôs à solicitação. 

As entrevistas aconteceram de forma espontânea, em clima agradável. Em algumas 

entrevistas, notou-se que o professor estava pronto para falar imediatamente sobre seus 

projetos e ações extensionistas. Quando esta situação era percebida, o pesquisador buscava 

algum elemento do ambiente, como boa infraestrutura da instituição, para romper as barreiras 

iniciais da conversa e garantir que o professor falasse naturalmente de suas experiências. Ao 

longo das entrevistas o professor se tornava mais expansivo, comunicável, franco e reflexivo. 



103 

Em muitos finais de entrevistas o professor se demonstrou amável e agradecido.  

As entrevistas duraram em média 65 minutos, totalizando dezessete horas e trinta 

minutos de gravação. Todos os professores consentiram sua participação na pesquisa: aqueles 

que foram entrevistados pessoalmente assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE – (Apêndice B); por sua vez, os demais tiveram seu consentimento 

gravado em áudio pelo pesquisador.  

Portanto, foram conduzidas entrevistas com dezesseis professores de cursos de 

graduação em Administração de nove diferentes instituições de ensino em todas as regiões do 

Brasil, com clara predileção pelo estado de São Paulo devido a proximidade e facilidade de 

acesso ao campo.  Os cinco participantes dos estados de Alagoas e Pará e do Distrito Federal 

foram entrevistados por Skype; já os demais, pessoalmente, em diversas cidades do estado de 

São Paulo, mesmo que distantes mais de 600 quilômetros da capital.  

As informações do perfil social, demográfico e funcional dos professores são 

apresentadas no Quadro 7: 

 

Quadro 7 – Caracterização dos professores participantes da pesquisa 

Sujeito Sexo Idade Titulação 
Instituição 

Estado 
Disciplinas Formação 

Tempo de 

magistério 

P1 F 50 Mestre Privada/SP 

Gestão Ambiental 

Empreendedorismo 

Sistemas de 

Informação 

Administração 10 anos 

P2 F 27 Mestre Privada/SP 
Metodologia da 

Pesquisa Científica  

Administração 3 anos 

P3 M 50 Mestre Privada/SP 

Administração e 

Organização do 

Terceiro Setor; 

Administração em 

Gestão Ambiental  

Administração 22 anos 

P4 F 47 Mestre Privada/SP 

Marketing e Estratégia; 

Criação de Novos 

Negócios 

Serviço Social 

Administração 

11 anos 

P5 M 34 Doutor Pública/SP 
Administração da 

Produção 

Engenharia de 

Produção 

11 anos 

P6 M 48 Doutor Pública/SP 

Ciências Sociais; 

Filosofia e Ética; 

Sociologia e 

Desenvolvimento 

Administração 23 anos 

P7 F 46 Doutor Pública/SP 

Organização, Sistemas 

e Métodos; Processos 

Administrativos 

Engenharia de 

Alimentos 

19 anos 

P8 F 41 Doutor Pública/SP 

Gestão Ambiental;  

Introdução às Ciências 

Sociais 

Ciências 

Biológicas 

18 anos 

-continua 
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Quadro 7 – Caracterização dos professores participantes da pesquisa 
-continuação 

P9 F 45 Doutor Pública/SP 

Administração de 

Recursos Humanos; 

Comportamento 

Organizacional 

Psicologia 19 anos 

P10 M 44 Doutor Pública/SP 

Internacionalização de 

Empresas; Comércio e 

Finanças Internacionais 

Relações 

Internacionais 

21 anos 

P11 F 41 Doutor Pública/PR 
Administração 

socioambiental 

Administração 18 anos 

P12 M 40 Doutor Pública/AL 

Organização de 

Sistemas e Métodos; 

Responsabilidade 

Social 

Administração 11 anos 

P13 F 36 Mestre Privada/DF 

Fundamentos da 

Administração; 

Responsabilidade 

Social 

Administração 6 anos 

P14 F 44 Mestre Privada/DF 
Comércio Exterior; 

Direito Empresarial 

Direito 

Administração 

9 anos 

P15 F 38 Mestre Privada /PA Gestão Ambiental Administração 11 anos 

P16 M 33 Mestre Pública /PA 

Marketing; Educação 

Ambiental; Tópicos 

Integradores de 

Organizações Locais 

Administração 9 anos 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa (2019). 

 

A faixa etária dos entrevistados está predominantemente nos 40 anos, com mínima de 

27 e máxima de 50 anos. Houve predomínio de mulheres, sendo 10 entrevistadas. Quanto ao 

tempo de magistério no ensino superior, o mínimo foi de 3 anos e o máximo, de 23 anos. Os 

professores com titulação máxima de doutor estão majoritariamente nas instituições públicas. 

Observou-se diversidade na formação de graduação dos entrevistados, com um corpo docente 

composto por administradores, engenheiros, psicólogo, advogado, relações internacionais, 

assistente social e biólogo.  

É importante destacar o contexto laboral em que os professores entrevistados estão 

inseridos (HOLSTEIN; GUBRIUM, 1995; SCHWANDT, 2006; DENZIN, 2009). Do total, 

nove professores são de instituições públicas de ensino, federais ou estaduais; e sete 

trabalham em instituições privadas, com fins lucrativos ou confessionais. Há professores que 

atuam em mais de uma instituição e de natureza diferente. 

A próxima subseção explica o processo de análise das informações das entrevistas. 

 

5.2.2 Estratégia de análise das informações obtidas a partir dos participantes docentes 

 

Os processos de definição do uso de narrativas como estratégia da pesquisa bem como 
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a forma de construí-las e analisá-las não são momentos rigidamente definidos no tempo. Após 

as duas primeiras entrevistas realizadas, já foi possível identificar que o referencial teórico 

dava aporte suficiente para que as narrativas fossem analisadas. No entanto, foi somente no 

caminhar com os participantes que o argumento da tese foi se esclarecendo. Apoiada numa 

postura fenomenológica desde a sua concepção, esta pesquisa resgatou o significado dado 

pelos participantes aos fenômenos em investigação. 

As entrevistas foram transcritas e analisadas cuidadosamente a fim de se compreender 

quais informações surgiam e como elas eram expressadas pelos participantes. Não houve 

definição de temas a priori, senão aqueles que poderiam ser inferidos do roteiro de entrevista.  

Como apresentado anteriormente, esta pesquisa utilizou a análise narrativa temática 

(RIESSMAN, 2005), apesar de também colocar seu foco nos aspectos linguísticos, devido à 

exigência do apoio interpretativo da hermenêutica. Como Riessman (2008) orienta, na 

construção das narrativas, excluíram-se as participações e interferências do pesquisador na 

entrevista (RIESSMAN, 2008), o que gerou um texto totalmente fluído de dentro do eu do 

participante da pesquisa.  

As análises também precisaram das orientações de Denzin (2009) de como analisar as 

emoções. Portanto, as experiências emocionais reveladas pelos participantes foram analisadas 

da seguinte maneira:  

1. Os participantes revelaram os seus motivos, sentimentos e intenções com relação 

ao objeto de estudo; 

2. Os participantes descreveram estas experiências densamente: 

a. Revelando suas práticas no trabalho docente e as experiências nelas 

incorporadas; 

b. Fazendo relações entre o passado (ao explicar o porquê destas 

experiências) e o presente/futuro (de como elas desenharam o cenário atual 

e poderão impactar o futuro de todas as partes envolvidas – o próprio eu, os 

alunos, a instituição de ensino e a comunidade/sociedade); 

A interpretação das experiências emocionais consiste em compreender esta 

perspectiva interior e subjetiva (DENZIN, 2009) relatada pelos docentes e reproduzida em 

excertos ou fragmentos das narrativas. Orientado pelo círculo hermenêutico de Denzin (2009), 

fez-se do momento da entrevista um mergulho profundo na visão de mundo do participante, 

isto é, na sua forma de ver a vida e seu trabalho a partir de um ponto (problema) essencial e 

primário de reflexão induzido pelo entrevistador (DENZIN, 2009). No caso particular desta 

pesquisa, o problema consistiu em como as experiências vividas por docentes os levam a ter 
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um olhar para a resolução de dilemas coletivos bem como a engajar seus alunos de 

Administração nesta tarefa.  

Para Denzin (2009), o objetivo final do procedimento hermenêutico, começando pela 

entrevista e terminando com as análises e apresentação das interpretações, é conhecer o 

participante melhor do que ele mesmo se conhece, o que se acredita que, até o momento, foi 

atingido, uma vez que se ouviram afirmações como “eu nunca havia parado para pensar 

nisso” ou “você está me fazendo pensar nisso agora”, permeadas por pausas na conversação e 

olhares distantes. Todos esses desdobramentos serão apresentados na seção Apresentação e 

Análise das Informações. 

 

5.3 A PESQUISA COM OS ESTUDANTES: ESTRATÉGIA DE PESQUISA, DE 

CONSTRUÇÃO DOS DADOS E DEFINIÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

O contato com os estudantes participantes da pesquisa aconteceu após a entrevista com 

o professor. Isso se deu porque o pesquisador solicitou autorização de acesso ao estudante 

para o professor entrevistado. Dessa forma, cada professor decidiu ora contatar diretamente o 

estudante e pedir que contatasse o pesquisador, ora autorizar o pesquisador a contatar 

diretamente o estudante. Realizaram-se os contatos por correio eletrônico ou por meio do 

aplicativo Whatsapp. 

Os estudantes que participaram da pesquisa, obrigatoriamente, são alunos de cursos de 

graduação em Administração e participaram das ações extensionistas do professor durante o 

seu curso, mesmo que alguns deles já sejam egressos e estejam no mercado de trabalho. 

Sobre o instrumento de construção dos dados, optou-se por colher relatos escritos das 

experiências de participação dos estudantes nas ações extensionistas. O objetivo foi atingir um 

número maior de estudantes e, principalmente, proporcionar-lhes momentos de liberdade de 

expressão a fim de se atingir maior reflexão na escrita sobre a experiência (FLICK, 2009), 

uma vez que não houve a presença do professor durante os relatos. Assim, elaborou-se um 

questionário em formato de documento no Microsoft Word, o qual foi enviado por correio 

eletrônico ou Whatsapp. Observou-se relutância dos alunos em aceitar essa maneira de 

responder ao questionário, pois demandaria de eles terem que transferir o arquivo do telefone 

celular para um computador e, depois, devolver o arquivo preenchido para o pesquisador.  

Ao observar-se essa não predileção dos alunos na manipulação digital de arquivos, 

optou-se por criar o mesmo questionário no formato oferecido pelo serviço gratuito online 

Google Forms (Apêndice D). Enviou-se o endereço URL curto do questionário aos estudantes 
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por meio do Whatsapp. Como resultado nessa mudança de abordagem, houve ampla aceitação 

e conseguiu-se dobrar o número de estudantes participantes. 

As questões foram formuladas a partir do roteiro de entrevista do professor, uma vez 

que o objetivo foi obter a experiência do aluno sobre a sua própria aprendizagem na 

participação do projeto. Logo, elas versaram sobre o que se aprendeu com a ação 

extensionista; como as competências adquiridas podem ser aplicadas em sua vida profissional 

e pessoal; e, por fim, quais transformações o aluno acredita haver ocorrido nele mesmo, na 

comunidade para a qual a ação foi destinada e nos demais envolvidos (professores, colegas, 

instituição de ensino). 

As respostas foram tematizadas de acordo com as questões apresentadas anteriormente 

e transferidas para uma planilha eletrônica a fim de facilitar a organização e a manipulação 

das informações. Para análise, optou-se pela análise temática de narrativas de Riessman 

(2005). 

O Quadro 8 apresenta informações sobre os estudantes: 

 

Quadro 8 – Caracterização dos estudantes participantes da pesquisa 
Participante 

da pesquisa 

Idade Sexo Instituição Estado 

E1 30 F Privada SP 

E2 29 F Privada SP 

E3 21 M Privada SP 

E4 20 F Privada SP 

E5 28 F Privada SP 

E6 20 F Privada SP 

E7 25 M Privada SP 

E8 22 F Privada SP 

E9 22 F Privada SP 

E10 20 F Privada SP 

E11 23 M Privada SP 

E12 23 M Privada SP 

E13 21 M Privada SP 

E14 25 M Privada SP 

E15 27 F Privada SP 

E16 21 F Privada SP 

E17 21 M Privada SP 

E18 21 M Privada SP 

E19 20 M Privada SP 

E20 20 F Privada SP 

E21 21 F Privada SP 

E22 21 F Privada SP 

E23 21 F Privada SP 

E24 35 F Privada SP 

E25 24 M Privada SP 

E26 20 M Privada SP 

E27 21 M Privada SP 

-continua 
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Quadro 8 – Caracterização dos estudantes participantes da pesquisa 
-continuação 

E28 21 F Privada SP 

E29 24 M Privada SP 

E30 20 M Privada SP 

E31 24 M Privada SP 

E32 23 F Privada SP 

E33 23 M Privada SP 

E34 30 M Privada SP 

E35 28 M Privada SP 

E36 22 M Privada SP 

E37 26 M Privada SP 

E38 19 M Privada SP 

E39 25 F Privada SP 

E40 19 M Pública SP 

E41 20 F Pública SP 

E42 20 M Pública SP 

E43 21 F Pública SP 

E44 24 M Pública SP 

E45 24 F Pública SP 

E46 43 F Pública SP 

E47 18 M Pública SP 

E48 21 F Pública SP 

E49 24 M Pública SP 

E50 20 F Pública SP 

E51 20 F Pública SP 

E52 20 F Pública SP 

E53 32 M Pública SP 

E54 20 M Pública PR 

E55 22 F Pública PR 

E56 21 F Pública PR 

E57 21 M Pública PR 

E58 25 F Pública AL 

E59 21 M Pública AL 

E60 28 M Pública PA 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa (2019). 

 

Obtiveram-se relatos escritos de 60 estudantes dos cursos de Administração cujos 

professores foram entrevistados para esta pesquisa. Sobre os participantes discentes, sua 

média de idade é de 23 anos, dos quais 31 são homens e 39 estudam em instituição privada. 

As considerações e visão dos alunos sobre seu processo no engajamento em direção a 

respostas aos dilemas coletivos por meio das ações extensionistas de seus professores, 

ademais de sua apropriação dos saberes da Administração para esta empreitada e sua 

responsabilidade na sua própria transformação e da comunidade serão apresentadas na seção 

Apresentação e Análise dos Resultados.  
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6  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Esta seção e suas subseções consistem em interpretar e apresentar as experiências 

emocionais relatadas pelos professores a partir do problema interposto pelo pesquisador 

durante a entrevista a fim de se atingir o objetivo geral da tese que é compreender como as 

experiências emocionais de professores de Administração contribuem para o seu próprio 

engajamento e de seus alunos em um processo de aprendizagem transformadora para o 

enfrentamento de dilemas coletivos por meio de ações extensionistas. 

Também, apresentam-se e discutem-se os relatos de alunos sobre o seu processo de 

engajamento nas ações extensionistas e as transformações do eu, da comunidade e dos demais 

atores envolvidos. 

 

6.1 AS EXPERIÊNCIAS EMOCIONAIS DOCENTES: DA EMPATIA AO 

ENGAJAMENTO. “JUNTANDO AS IDEIAS PARA TORNAR O MUNDO UM POUCO 

MELHOR”. 

 

Durante as narrativas os participantes revelaram os seus motivos, sentimentos e 

intenções com relação ao fenômeno em discussão. A emocionalidade dessas experiências foi 

compreendida por meio da identificação de termos e expressões (DENZIN, 2009) que 

envolvem o mundo emocional e subjetivo do entrevistado, como: “eu fui criado assim”; “eu 

tenho esta preocupação com o outro”; “eu me sinto melhor”; “compartilho desta visão de 

mundo mais cidadã”, “colaborando para algo melhor”, os quais puderam ser explicados com 

metáforas. 

Tais emoções podem ser explicadas com metáforas que surgiram das histórias 

contadas pelos professores. Morgan (2002) ensina que as metáforas são uma força usada pelos 

seres humanos para criar, a partir de sua própria experiência, um elemento para entender o 

outro. A metáfora amplia o pensamento do pesquisador, permitindo-lhe ver as coisas de 

maneiras novas. As experiências emocionais podem, perfeitamente, apoiar-se em metáforas 

para serem compreendidas (DENZIN, 2009). 

Portanto, as narrativas desvelaram três metáforas que permitiram fazer conexões entre 

a biografia pessoal do professor e os problemas por ele enxergados na comunidade: (1) a 

manifestação idealista; (2) a manifestação missionária; e a (3) manifestação religiosa das suas 

experiências emocionais. 

Os três termos – idealista, missionário e religioso – foram adotados a partir das 
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narrativas dos participantes. O significado dado a esses termos foi igualmente feito a partir 

das histórias contadas pelos professores. Assim, o idealista é aquele ou aquilo que persegue 

um ideal, aquilo a que se aspira porque pode tornar-se um modelo, um padrão desejado, seja 

para ele próprio ou para o mundo. Muitas vezes o idealista não tem um alvo ou uma ação 

definidos claramente ou sendo implantados no momento. O missionário é o divulgador, 

aquele que se dedica a propagar uma ideia, uma missão, um serviço, porque é ou foi 

influenciado por eles; no entanto, esta metáfora não inclui, obrigatoriamente, uma doutrina 

religiosa. Por sua vez, o religioso é o mesmo que o missionário, porém a ideia, a missão ou o 

serviço estão relacionados a uma igreja ou à religiosidade do participante; suas ações seguem 

declaradamente os princípios de uma religião. 

Explica-se que durante a apresentação e a análise das narrativas, o pesquisador 

destacou termos ou excertos de falas para destacar elementos que ajudam o leitor a 

compreender os conceitos teóricos que serão analisados. Também, o sublinhado nas falas 

ajuda a chamar a atenção do leitor para esses elementos que são necessários para a análise de 

conteúdo na análise de narrativas. 

As histórias docentes compartilham “uma visão muito próxima do que é a formação, 

do que é a cidadania, do que é a pessoa, do que é o cidadão” (P9), seja pela influência da sua 

formação acadêmica, mas, principalmente, pela contribuição da socialização na família: 

  

Eu vejo também que eu tive, na minha criação, muito disso de ajudar as pessoas, 

proteger os animais.  Então desde a minha infância eu tive muito isso, minha casa é 

uma semi ONG, minha casa não é ambiente de receber visitas, a gente só recebe 

amigos selecionados. Então, assim, você pode fazer o que você quiser desde que não 

prejudique outras pessoas, e outros, seja lá o meio ambiente, animais, sempre 

pensando em entender o lado do outro. Se alguém fez alguma coisa para mim, por 

que será que ele está fazendo isso? Será que não dá para perdoar ou ajudar? Eu 

venho dessa criação. Quando eu vou para sala de aula, eu penso no aluno não só 

como formação de profissional, mas também o cidadão, e às vezes ele tem um 

problema. O professor fala 'esse aluno é bom, esse não é' será que esse aluno tem um 

problema? O que está acontecendo com esse aluno? E, às vezes, além de ser 

professor, de ensinar a fazer a folha de pagamento, ensinar como usa os sistemas, 

como faz o plano de negócios, mas também contribuir com a formação dele com 

relação à cidadania e ajudar ele num momento difícil, porque essas coisas as pessoas 

levam com elas e depois elas podem reproduzir lá na frente. 'Mas eu fiz isso, ajudei 

essa pessoa, mas será que essa pessoa vai poder me ajudar amanhã?'. Não é esse o 

objetivo. O objetivo é que ela tenha uma conscientização, uma formação que 

amanhã ela possa contribuir com outras pessoas. (P1) 

 

Em um único trecho de como foi a infância da professora P1, observam-se verbos e 

locução verbal destacados que remetem às emoções pró-sociais da simpatia, da piedade e, 

primordialmente, da empatia. Ajudar, proteger, olhar para ou por alguém, perdoar, contribuir, 

conscientizar e não prejudicar permeiam as histórias de vida desses docentes “os quais têm 
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que ter muito comprometimento e muita consciência do seu papel para continuar fazendo” 

(P11) “o mundo um pouco melhor” (P10).  

A professora P11 conta que tinha 11 anos quando sua mãe a levou para o Movimento 

Bandeirante. Este projeto, que pertence aos escoteiros, é internacional e tem a capacidade de 

desenvolver a cidadania, a questão da interação com o próximo, do apoio à comunidade. 

“Trabalha muito com esta questão do ser desafiado, [...] da vivência. São valores  

interessantíssimos para a construção da identidade da vida, do jovem e do papel dele na 

sociedade”. Hoje, o que “muito para mim é obvio, no sentido de fazer, para muitas pessoas 

não é. Elas têm dificuldade de entender”. Como, por exemplo, o lidar com as pessoas. “Eu 

não fico reclamando, eu vou lá e faço”. O trabalhar o tema socioambiental hoje tem a ver com 

essa “formação, esta visão de mundo, valores que fizeram com que eu ficasse nessa área que 

eu estou até hoje, e não mudo”. P11 foi membro do Movimento Bandeirante até os 22 anos, e 

continua reproduzindo sua “missão” em suas interações no trabalho docente. 

Nem sempre é fácil para o docente identificar qual foi o gatilho, a situação ou as 

influências para o seu pensar social. No entanto, as experiências emocionais vividas, revividas 

durante a entrevista, no seio familiar, têm contribuído para um olhar docente voltado às 

preocupações sociais: 

 

A gente identifica que a vivência ao longo da vida, o contato com essa realidade 

social muito mais cedo, isso de certa forma pode ter sido um gatilho para a gente 

pensar isso lá na frente, só que eu ainda não consegui fazer essa associação. Meus 

pais sempre foram engajados em causas sociais, ligados a igreja, e quando eu entro 

na universidade, o meu irmão, professor e pesquisador da universidade, ele criou um 

negócio social em [município em que vivo], premiadíssimo no Brasil e exterior, e 

isso, de certa forma, contribuiu para que eu pudesse de fato pensar em atuar nessa 

área. Eu não tive dúvidas. (P12) 
 

“Lógico, tem gente que já é geneticamente solidário, já nasce dentro de uma família. 

Eu sempre tive, desde a minha criação, essa questão social muito arraigada, desde criança 

sempre convivi com isso”. P4 nasceu em um bairro histórico de [uma cidade de São Paulo], 

uma comunidade muito unida, pois era um bairro muito pequeno, distante da cidade:  

 

Era um bairro em que a gente dividia tudo. Meu pai sempre incentivou esta partilha. 

A gente brincava, porque ele era descendente de espanhol, mas parecia mais 

descendente de italiano, porque ele gostava de festa, música e macarrão. 

Infelizmente ele faleceu [...], ele deixou esse legado da família, de viver em 

comunidade. Então, todo Natal, ele fazia questão de agregar cada vez mais pessoas, 

então vinha amiga da amiga da sobrinha postiça. A gente fazia uma roda de oração 

antes da ceia. A gente sempre acolheu, então essa coisa do social sempre conviveu 

comigo. Não dá para falar 'em que instante você começou?'. Não. A gente já aprende 

e passamos isso para os filhos também, então tem que ter esse amor, esse olhar. 
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Todas as emoções afetuosamente relatadas pela professora P4 são fenômenos 

relacionais, aprendidas nas suas relações sociais que começaram na família, no bairro. Assim, 

a professora faz contínuas conexões para frente e para trás entre o que aprendeu no passado, 

por meio da figura marcante do pai, relembrada inúmeras vezes durante a sua emocionada 

entrevista, e o que enfrenta hoje no seu fazer docente. Mais uma vez, termos emocionais 

(DENZIN, 2009) como os destacados na fala de P4 dão forma à empatia.  

Porém, essas experiências emocionais são continuamente formadas a partir da maneira 

como as pessoas vivem suas vidas e pela forma como criam relações com os outros sujeitos e 

mundos (DEWEY, 1986; DENZIN, 2009). Seu processo de aprendizagem não acaba na 

família, senão que continua na escola e no trabalho. 

A escola é a morada do professor, que é o profissional responsável pelo despertar de 

conflitos interiores e tensões de diversas naturezas nos alunos. O professor é aquele que 

garante a transformação dos alunos ao encorajá-los a descobrir uma nova e mais elaborada 

realidade (BUNDUKI; HIGGS, 2017). 

Foi assim que a professora de Biologia da sexta série do ensino fundamental de P8 a 

fez se encantar pela disciplina e a se decidir a também ser professora. P8, da disciplina de 

Gestão Ambiental de uma universidade pública de São Paulo, então, fez CEFAM e, depois, 

graduação em Ciências Biológicas também na mesma universidade da qual hoje é parte do 

corpo docente. Acreditava que queria trabalhar com macacos, porém mais um professor fez 

muita diferença em sua vida. Após um minicurso de quatro horas sobre educação ambiental, a 

professora a fez descobrir “que era aquilo que achava que poderia ser a minha onda de 

trabalho. Aí fiz contato com ela e eu fazia estágio”. A entrevistada fez diversos estágios, 

inclusive em zoológico de uma cidade de São Paulo, sob a orientação da professora que 

despertou seu encanto pela educação ambiental. Contudo, ao retornar para as aulas do curso 

de graduação e buscar continuidade no tema na universidade, deparou-se com o 

desconhecimento do assunto pelos professores. No entanto, mais uma marcante professora em 

sua vida se interessou pelo desafio de se enveredar pelos caminhos da educação ambiental.  

 

Ela disse: eu topo! Ela achou uns livros pra eu ler, deu para eu ler e ela foi parceira 

desde o inicio até hoje, parceiraça. Aprendi com ela. A gente aprendia juntas, fazia 

grupo de estudo, eu e ela, conseguiu uma bolsa PIBIC para mim em educação 

ambiental com animais invertebrados. Aí juntou a área dela temática e o que eu 

gostei de trabalhar. Aí começou minha história com a educação ambiental. Isso foi 

em 1998. Pra você ver como o tema educação ambiental é novo no Brasil. 
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Mas, “para você ver o papel do professor na nossa formação” (P8), a história de P8 

continua com mais uma importante professora em sua vida. Agora já no mestrado: 

 

[...] na minha vida os idosos contribuíram muito, os pesquisadores com muita 

sabedoria, dizia que ela tinha 300 anos, mas deve ter falecido com uns 90 e pouco, 

era minha orientadora e eu fui a última que ela foi para a banca, de cadeira de rodas 

já. Ela tinha formação em medicina, história, letras, ela era de Portugal, mas tinha 

cidadania brasileira, até em Rio Grande tem o museu dela, a gente fez homenagem. 

Ela que ajudou na ecologia, naquele projeto da ecologia, tive várias experiências 

com ela, até na Rede Globo aparece projeto dela, a gente foi para Minas uma vez 

fazer um trabalho numa fazenda. A experiência que eu tive ali foi para a vida. Levo 

isso não só em sala de aula, levo isso para meu filho agora, para a minha família e 

para mim. Ela me ensinou muito a maravilhar-me ante a vida, ante a natureza. A 

gente dá valor a isso, coisas que as pessoas não dão hoje.  

 

E a influência do professor não começa somente no ensino fundamental. A jovem 

professora P2 tem sua mãe, a professora P1, como grande inspiração. O que ela lhe ensinou, 

além das aulas de Metodologia da Pesquisa Científica na faculdade, foi que não adianta o 

professor ir para a sala de aula e ensinar apenas a parte técnica. Ele precisa ensinar a parte 

comportamental e contribuir com o crescimento do aluno, para que depois este estudante 

auxilie outras pessoas fora do ambiente escolar ou universitário. A P2 se vale da brincadeira 

da dança das cadeiras para explicar como uma simples atividade lúdica pode impactar as 

experiências emocionais da criança e instigar a formação de um profissional menos 

preocupado com o coletivo: 

 

Acho que isso [a preocupação com o outro] deveria ser aplicado na escola desde o 

início. Na escola deveria ser ensinada uma parte mais de humanização, de você se 

importar com os outros. Mas aí você vai na escolinha e a primeira coisa que aprende 

é a dança da cadeira. Põe várias cadeiras e você tem que tomar a cadeira do outro e, 

no final, um fica sem. O que você vai esperar de uma sociedade que ensina isso para 

criança? Imagina essa pessoa num cargo, o que ela vai fazer? Se ela rouba a cadeira 

do outro. No treinamento da criança, ela já aprende e ensina que vai ter que passar a 

perna em alguém para se dar bem. Acho que na escolinha já tinha que ensinar que 

isso não pode.  

A criança que tira a cadeira da outra, você acha que ela não vai desmatar uma área? 

É comportamento. O que eu acredito mesmo é você pegar a criança. Primeiro os 

pais, depois continua no professor. Essa criança vai crescer, ela pode não mudar a 

nossa geração agora, mas a geração dela ela vai mudar. Então se a gente pegar ela lá 

no começo e colocar essas ideias de ver o que estamos fazendo errado hoje, para ela 

já crescer desenvolvendo essa ideia e pensamento para quando ela for adulta, ela 

fazer diferente.  

 

Hoje, P2 é muita grata pelo entorno em que viveu, o qual contribuiu para que, além da 

formação e atuação docente alcançadas, possa trabalhar em ONGs como o Clube da Árvore, e 

desenvolver trabalhos de educação ambiental em associações como a APAE.  
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Me ensinou muito porque eles têm mais dificuldades. Nem por isso suas limitações 

os impediram de cuidar do meio ambiente e trazer a questão ambiental para perto 

deles. Quando você economiza energia elétrica na sua casa, desliga a torneira, você 

já está colaborando. Então as limitações deles, físicas ou mentais, não eram motivo 

para impedir que eles também cuidassem do meio ambiente. (P2) 

   

Assim, o indivíduo vai sendo socializado emocionalmente (SHOTT, 1979) também no 

trabalho e para o trabalho. Muitas vezes pareceu difícil para o participante resgatar suas 

experiências a partir da socialização primária. Foi-lhes mais acessível e compreensível 

relacionar as experiências emocionais ao trabalho. Isso se justifica pelo fato de as emoções 

serem construtos sociais, parte da experiência de um grupo social particular contextualizado 

temporalmente (McCARTHY, 1989). Desse modo, como o trabalho está mais cerca do 

indivíduo adulto, ele consegue narrar essas experiências emocionais com maior clareza, pois 

as interações são recentes e atuais.  

Os dilemas vividos pelas pessoas, como problemas de saúde no trabalho, são capazes 

de acionar suas experiências emocionais e redirecionar o percurso de suas vidas, como mudar 

de profissão a fim de se sentirem mais felizes. É neste contexto em que se desenrola a história 

de P5.  

Este professor de uma universidade pública de São Paulo trabalhava com o pai na 

empresa da família desde muito jovem. Conciliava bem o curso de Engenharia da Produção 

em uma universidade privada e o trabalho gerencial, que o consumia internamente. “Eu não 

era feliz lá dentro, embora fosse difícil falar isso para o meu pai na época”. Depois de seis 

anos de dedicação à empresa, uma grave estafa, um estresse agudo deixou-o hospitalizado por 

uma semana: “Parei pra pensar: ‘não é isso’. Tão novo assim e doente para trabalhar”.  

Essa difícil situação fez com que P5 repensasse sua vida e assumisse que lhe apetecia 

a vida acadêmica. Dessa forma, iniciou o mestrado, mesmo ainda trabalhando com o pai. Com 

o tempo, foi deixando as atividades na empresa e aumentando sua carga horária em diversas 

faculdades da região:  

 

Comecei dando uma aula à noite pra distrair a cabeça. Peguei duas. Quando vi, não 

deu um ano e eu estava com as 5 noites ocupadas. Trabalhava com meu pai de 

manhã e à tarde. Saía da empresa, catava o carro e ia dar aula.  

 

Outra estafa? 

 
Não, na verdade eu era feliz. Eu andava uma hora e meia de carro de [uma cidade] a 

[outra] para dar aula e voltava. Se eu pusesse no papel, me sobrava uma miséria no 
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final do mês, mas era o que eu gostava de fazer. 

 

O vínculo docente atual de P5 definiu-se por esse ideal do participante de ser feliz, de 

sentir-se acolhido. Por ser uma universidade pública, ele teve que ser aprovado em concurso, 

para o qual fez inscrição mediante extensa documentação, em duas diferentes faculdades: 

 

Eu brinco porque, o que me fez escolher onde eu ia trabalhar foi a entrega da 

documentação. Fui para [uma primeira cidade] entregar a documentação, ninguém 

nem olhou na minha cara pra entregar o papel. Cheguei aqui, me receberam: ‘vamos 

conhecer o câmpus, vamos ver...’. Eu cheguei e minha esposa falou ‘gostei da 

cidade’. Tá bom, vamos vir para cá. Prestei o concurso e falei ‘vou vir pra cá’, nem 

fui [para a outra cidade fazer o concurso]. 

   

 

Da mesma forma, mais professores contaram suas experiências emocionais a partir das 

interações no trabalho.  

P13, por exemplo, tem forte atuação como administradora de empresas do terceiro 

setor e de ONGs, e consultora de projetos sociais. Sua participação em movimentos sociais 

que atendem a mulheres vítimas de violência apoiou sua decisão sobre quais caminhos 

profissionais seguir. Atualmente, é proprietária de uma microempresa social que tem o 

objetivo de contribuir para a independência financeira de mulheres em situação de 

vulnerabilidade econômica e social, fruto de violência doméstica ou desemprego. Para ela, 

cada ONG a ensina de forma muito específica acerca dos valores que damos às coisas 

materiais como se fossem únicas. “A verdade é que a vida profissional e acadêmica deve ser 

construída com propósito e não como oportunidade de obter dinheiro, lucro” (P13). 

  Pela experiência de P13, observa-se o discurso idealista de como deveria ser a vida 

profissional. O indivíduo constrói suas interações a fim de alcançar este modelo ideal para ele, 

e o que deveria ser para todos. 

O professor P10 atua há 21 anos no magistério do ensino superior, sendo que durante 

14 anos foi professor e coordenador de cursos de uma universidade privada confessional do 

estado de São Paulo. Atualmente, ele é docente de uma universidade pública no mesmo 

estado. Este professor trabalha há mais de 30 anos com serviço voluntário e acredita que uma 

das motivações que o faz se envolver com a comunidade tem fundamentos profissionais, os 

quais foram intensificados após sua mudança para uma universidade pública.  

Ele sempre teve uma preocupação muito grande de como o ensino da Administração 

se envolve com a comunidade. As experiências vividas por P10 no fazer voluntariado há mais 
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de 30 anos contribuíram para seu constante questionamento diante de seu papel no mundo e 

no seu fazer docente. “É pessoal mesmo”. 

Uma de suas inquietações é que a universidade pública tem que devolver benefícios 

para a sociedade que a financia. “A gente está aqui para quê? [...] para o ensino de graduação, 

[...] para a formação de estudantes. Essa é a primeira função da universidade. [...] Só que eu 

percebi que a gente precisava de mais coisas. Por que eu pensava nisso?”. Esse 

questionamento diante de sua função como professor, coordenador de curso e cidadão o levou 

a empreender visitas técnicas e missões em mais de vinte escolas de negócio pelo mundo, e 

que são casos de sucesso no relacionamento com a comunidade, a fim de adaptar essas 

práticas:  

 

Então juntando essas ideias de tornar o mundo um pouco melhor, a gente começa 

por onde? Por onde a gente vive, pela comunidade, pela vizinhança, por aqui. Se eu 

quiser fazer um mundo melhor, não vou lá para a Namíbia. Posso até ir, mas tenho 

mais facilidade no lugar onde eu estou. Como fazer uma coisa melhor? Como 

engajar mais professores na região? O que a sociedade e a comunidade esperam de 

nós? Então como criar esse engajamento maior de colegas que não moram aqui em 

[nesta cidade]. Eu mesmo não moro aqui. Moro em [outra cidade]. [...] Mas o que eu 

poderia contribuir mais para [esta cidade] dentro da minha área de pesquisa aqui, de 

ensino. Isso já gera uma preocupação. 

 

O P10 também identifica o assassinato de uma aluna como um evento desorientador 

que aprofundou e renovou sua preocupação com o entorno social.  

 

Isso incomodou muito também. Eu fico imaginando um pai recebendo a notícia. Foi 

uma coisa muito chocante e eu fiquei pensando. Foi outra coisa que motivou ‘o que 

a gente pode fazer pra ter uma sociedade melhor?’. Porque não adianta ficar 

publicando artigo A1 no exterior se a cidade onde a gente estiver, estiver com 

seriíssimos problemas de segurança, de educação, de distribuição, mobilidade. O 

que a gente pode fazer pra melhorar nosso ambiente? 

 

As experiências emocionais também podem se formar pela socialização dos princípios 

de uma religião. Nestes casos, o ideário e as missões pessoais e profissionais do indivíduo 

estão calcados numa igreja, numa doutrina religiosa ou na religiosidade do sujeito. 

A P4, que trabalha em uma universidade confessional, acredita que essa socialização 

desde o início, na família e na escola, contribui para a formação de um olhar para as 

preocupações coletivas e para o fazer social. Por isso, seus filhos estudam em colégios 

confessionais: 

 

Porque esse mundo já está muito cruel. Temos que ter esse resgate, sim, da 

espiritualidade. Sei que esses colégios fazem já essas ações. Eu acho que faz toda 
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diferença desde o início, porque são colégios diferenciados mesmo, que não é só o 

discurso, tem as práticas. Isso eu acho que é bem benéfico, sim, e a universidade, 

por ser [confessional], tem esse papel social ainda maior, é bem legal. 

 

A narrativa de trajetória pessoal e profissional do administrador P6, professor de 

Ciências Sociais e de Filosofia e Ética de uma universidade pública de São Paulo, ilustra 

como as experiências vividas sob a égide da religião formam a estrutura pessoal que norteia o 

indivíduo. 

No início da década de 1990, o professor P6 buscou, na graduação em Administração 

em uma universidade particular do interior do estado de São Paulo, respostas para a 

responsabilidade social empresarial. No entanto, como nenhum professor do curso sabia nem 

mesmo o mínimo de gestão do terceiro setor ou sobre responsabilidade social, e, da mesma 

forma, não havia disciplinas na estrutura curricular que se aproximasse a estes assuntos, P6 

chegou ao final do curso frustrado, mas “já fazendo as minhas ações particulares aos sábados 

junto com um grupo de amigos na comunidade”. Mesmo contra sua vontade, no entanto, para 

poder concluir sua graduação, terminou por fazer estágio na área de vendas e trabalhava em 

uma metalúrgica como chefe de seção. Para responder às perguntas deixadas sem respostas 

pela graduação em Administração, P6 fez especialização em Gestão de Programas Sociais. 

Ali aprendeu o que eram políticas públicas e responsabilidade social, porém continuava se 

indagando qual era a motivação do empresário para ela. O mestrado em Serviço Social o 

ajudou a encontrar respostas: 

 

Então eu entendi que se eu fosse para uma faculdade de Administração eu não ia ter 

respostas muito claras. Eu precisava de uma leitura crítica e a leitura crítica estava 

na faculdade de Serviço Social. Então fui para [uma universidade pública estadual] 

fazer o mestrado. Note: administrador dentro de um curso de mestrado, de uma 

[universidade pública], fazendo mestrado em Serviço Social. É bem interessante a 

formação, porque você chega lá e o gênero é forte. A maior parte dos profissionais 

das Ciências Sociais são mulheres. Então era eu administrador e todo pessoal 

extremamente crítico, para não dizer bastante marxista. Eu lembro claramente de eu 

alegrinho, chegava lá na hora de organizar os grupos para o trabalho de mestrado, o 

pessoal se organizava para não fazer comigo. Daí, às vezes, sobrava outro que faltou 

no dia da aula e ia fazer o trabalho comigo. Chegava no dia da apresentação, todo 

mundo apresentava. Beleza. Na hora que era o meu grupo vinha alfinetada, crítica, 

capitalismo, profissão do administrador, trabalha a favor de grupos hegemônicos e 

não sei o quê. Mas eu gostei demais do curso. Foi muito bom. E colocou em mim 

uma perspectiva crítica que era muito filtrada na especialização. Lá eu aprendi o que 

é criticidade. (P6) 

 

O aperfeiçoamento educacional de P6 era permeado por sua atuação, primeiro como 

voluntário e depois como professor, e por suas ações sociais missionárias, as quais o levaram 

a desbravar o território nacional brasileiro. Sua formação técnica agrícola no ensino médio lhe 
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permitiu, junto com a universidade católica, empreender missões semestrais no norte do país, 

ora com pessoas simples que estavam “cortando árvores e tocando fogo nelas para tirar o 

mel”, ora em ações em comunidades indígenas. No ano de 2000, foi contratado pela 

universidade como professor extensionista, para atuar unicamente com a extensão 

universitária, coordenando projetos de amplo alcance social como o Criança 2000, da própria 

universidade, o qual trabalhava com crianças e adolescentes em favelas de um município do 

interior de São Paulo; e o Alfabetização Solidária, da antropóloga Ruth Cardoso. 

Em 2002, o professor P6 se casou e decidiu compor uma “trilha familiar missionária”: 

  

[...] era sair do conforto e ir morar no interior. Pedimos demissão, minha esposa 

também, e fomos morar numa cidadezinha pequena no norte do país, lá no norte do 

Tocantins. Já estava terminando o mestrado, fui morar numa cidade de 3500 

habitantes. Não achava nada, nem um presunto para fazer uma lasanha. Sabe aquela 

bandeja de seis copos de Danone? Não achava. Não tinha nada na cidadezinha. 

Tinha que viajar duzentos quilômetros para fazer as compras do mês. Foi legal, foi 

muito bom. Lá eu comecei a me envolver mais ainda com comunidades. 

 

Nesta pequena cidade do Tocantins, ademais de trabalhar em comunidades assentadas 

e ribeirinhas, P6 foi secretário municipal da saúde, da ação social e do meio ambiente, além 

de professor universitário em outra cidade da região. Sempre “mesclando entre uma 

administração que sabe fazer gestão e entende de políticas públicas, um mestrado que é crítico 

e entende da estrutura de poder, da precarização e das relações capital e trabalho. Então, nesse 

sentido fui fazendo meu campo de trabalho lá”. Posteriormente, após ainda atuar com ensino a 

distância no norte do Brasil e concluir seu doutorado em Comunicações, o professor, movido 

pela necessidade de aproximar os filhos aos seus avós, retornou para o interior de São Paulo, 

onde, atualmente, continua levando, semestralmente, alunos de graduação e de pós-graduação 

para uma semana de imersão em comunidades tradicionais amazônicas no Tocantins. “Eu 

chamo os alunos, não tem [recursos institucionais], quem tiver a fim vamos fazer uma 

vaquinha e vamos, a galera mais maluca que eu vai”.  

A próxima subseção analisa as experiências emocionais vividas pelos docentes. 

 

6.1.1 Análise das experiências emocionais vividas pelos docentes 

 

Uma vez apresentadas as histórias dos professores entrevistados, o que se pode 

depreender dessas experiências emocionais contadas até aqui?  

As histórias desses professores são permeadas de emoções diferenciadas 

socioculturalmente, pois são construídas em contextos diversos e ajudam a compreender 
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como o professor de Administração direciona seu olhar para preocupações coletivas. Como 

defende a abordagem construcionista das emoções, cada indivíduo avalia uma situação e 

constrói um vocabulário específico para se referir a elas (THOITS, 1989). Pela caracterização 

dos participantes apresentada no Percurso Metodológico, é evidente a diversificação de 

gênero, idades, socialização primária e secundária, vínculo laboral e tempo de magistério dos 

entrevistados. 

Contudo, as experiências emocionais dos professores revelaram termos 

semanticamente comuns e repetidos, os quais foram sendo sublinhados ao longo do texto:  

(1) Verbos: ajudar, proteger, não prejudicar, entender, perdoar, pensar em, 

contribuir, dividir, agregar, acolher, importar-se com algo ou com outro, cuidar, 

engajar, preocupar-se com algo ou alguém, esperar algo de;  

(2) Locuções verbais: ter consciência, viver em comunidade, tornar melhor, fazer 

melhor, criar engajamento, ter algo melhor, fazer para melhorar; 

(3) Pronomes: os discursos utilizam os pronomes em primeira pessoa do plural (nós, 

“a gente”); 

 

Esse vocabulário próprio e comum às falas dos professores para se referirem tanto a 

sua vida pessoal quanto à profissional revela empatia, uma emoção classificada como 

empática, assim como simpatia, piedade, compaixão e ternura, as quais são evocadas quando 

mentalmente nos colocamos no lugar do outro e sentimos o que o outro sente e o que um 

poderia sentir se estivesse naquela posição (THOITS, 1989). Shott (1979) chama essas 

emoções de emoções de adoção de papéis, pois elas só podem ser evocadas se o indivíduo se 

colocar no lugar do outro, avaliando o mundo a partir da perspectiva do outro. Adotar um 

papel significa, portanto, tomar o lugar de outros e, a partir dele, interpretar e avaliar as 

próprias concepções e ações, ajustando-as conforme a definição situacional (TORRES, 2009). 

A empatia é uma resposta que deriva do estado ou condição emocional de outra 

pessoa, é congruente com o estado ou condição emocional da outra pessoa e envolve pelo 

menos um grau mínimo de diferenciação entre o eu e o outro (DOVIDIO; BANFIELD; 2015).  

A psicologia social defende que a empatia é um fenômeno que comporta componentes 

cognitivos (custos e recompensas) e emocionais (motivação) (DAVIS, 2006) como: as 

características do observador, do alvo e da situação; e as respostas cognitivas, emocionais e 

motivacionais do observado e do alvo.  

A socialização, conforme apresentada nas falas dos professores, influencia até que 

ponto as pessoas experimentam empatia pelos outros. Em sua maioria, as mulheres tendem a 
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ser mais empáticas que os homens. Filhos cujas mães são afetuosas, consoladoras e que se 

importam com os outros têm maior probabilidade de se tornar altamente empáticos 

(DOVIDIO; BANFIELD; 2015). Da mesma forma, Shott (1979) descreve estudos com 

crianças que foram apresentadas a situações altruísticas. Após as simulações, elas foram mais 

capazes de reproduzir comportamentos pró-sociais do que as crianças do grupo controle. É o 

caso da dança das cadeiras contado pela professora P2: uma criança que puxa a cadeira da 

outra não vai pensar duas vezes antes de tomar uma decisão egoísta, por exemplo.  

Embora também se estudem os componentes genéticos das emoções empáticas, 

abordagens multidimensionais como a de Davis (2006) defendem que elas são vistas como 

habilidades que podem ser desenvolvidas, daí sua grande importância na definição e 

regulação do comportamento pró-social. 

O comportamento pró-social é definido como ações desempenhadas voluntariamente 

pelo indivíduo a fim de melhorar o bem-estar do outro (TELLE; PFISTER, 2016). Enquanto a 

empatia é uma resposta a uma condição penosa do outro, o comportamento social se configura 

pela ação originada da empatia, isto é, a empatia é um fator motivacional para as subsequentes 

ações de ajuda (SZE et al., 2012)  A orientação do indivíduo para desenvolver um 

comportamento pró-social dependerá de fatores como os estímulos recebidos de suas 

interações sociais em seu meio, como a conveniência social e os incentivos fiscais (SZE et al., 

2012); o quão próximo ele está da pessoa que precisa de ajuda; da natureza da situação; das 

características disposicionais do observador (DAVIS, 2006). Algumas pessoas tendem a 

experimentar um comportamento pró-social mais profunda e claramente que outras. Outros 

indivíduos conseguem se colocar no lugar do outro sem conseguir expressar esta experiência 

emocional (DOVIDIO; BANFIELD; 2015; DAVIS, 2006; PILATI, 2011). 

Atuar voluntariamente pode não apenas contribuir para o bem-estar do destinatário e 

melhorar as relações interpessoais, mas também pode criar um efeito positivo e bem-estar na 

pessoa que exibe esses comportamentos. Seja porque o indivíduo possui traços disposicionais 

para atuar empaticamente, seja porque ele busca reduzir sua angústia pessoal (PILATI, 2011). 

A angústia pessoal, ou qualquer outro sentimento semelhante a esse rótulo, é 

classificada como uma emoção reflexiva porque são motivadores de normas e condutas 

morais e, por consequência, facilitam o controle social (SHOTT, 1979). Logo, as emoções 

reflexivas orientam as emoções empáticas. 

O professor P12 detalha sua experiência emocional reflexiva: 
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Pegando a visão enquanto cidadão, eu me sinto muito incomodado quando vejo uma 

criança na rua, num espaço como esse, insalubre, onde não tem um chinelo para 

botar no pé, e você sabe que ali muitas doenças estão pegando. Eu penso que meu 

filho poderia estar ali, tem crianças da idade dos meus filhos, isso me sensibiliza e 

muito. Isso pode voltar, de certa forma. Não sei, é um misto de emoção que, 

enquanto cidadão mesmo. Se você me perguntar enquanto profissional, mercado, 

empresas, meu foco hoje é desenvolver negócios em que eu possa melhorar essa 

realidade, e, enquanto pesquisador, eu penso o que eu posso fazer para conseguir 

extrair o máximo de conhecimento e informação dali para que a gente possa 

desenvolver modelos e trazer essa discussão dentro da universidade, mas o que mais 

me deixa confuso em termos de sentimento é enquanto cidadão. Eu vivo tão bem, 

moro tão bem, não me sinto bem em parte, sendo servidor público federal, tendo 

meus filhos nas melhores escolas, isso é muito pouco, e acho que dá para fazer mais 

[pelos outros]. 
 

Portanto, gerar ações empáticas e desenvolver o comportamento pró-social ajuda o 

sujeito a livrar-se de sentimentos como a aflição, a agonia, o sofrimento, o tormento, a 

vergonha e a culpa pela situação do outro, por determinada realidade ou condição social 

(SHOTT, 1979; THOITS, 1989; SZE et al., 2012) e a manter o seu próprio bem-estar 

(TELLE; PFISTER, 2015). Igualmente, na socialização se aprende que há um sistema de 

autorrecompensa por ajudar o outro (TELLE; PFISTER, 2015). Os trechos destacados na fala 

mostram a evolução das emoções reflexivas – sentir-se incomodado, não sentir-se bem – para 

as emoções empáticas – fazer algo para melhorar a realidade – a fim de garantir o bem-estar 

de todos e a autorrecompensa – “isto pode voltar”. 

A professora P7 responde se vale a pena desenvolver ações pró-sociais: 

 

Vale. Vale a pena. Porque acho que estou colaborando para alguém. Quando você 

escuta um 'minha filha está comendo verdurinha' já é um alívio para mim.  [...] Eu 

me sinto melhor [...] sinto que me tornei uma pessoa melhor, de poder enxergar a 

necessidade e compreender a necessidade do outro. 
 

Para o professor P10, é um dever da universidade pública, por meio do professor, 

incentivar o comportamento social a fim de devolver para a sociedade o que se investe neles: 

“Uma das motivações que a gente teve [para realizar visitas em universidades no exterior que 

se preocupam com seu entorno social] é que a universidade pública tem que voltar para a 

sociedade em termos de benefícios. A gente está aqui pra quê?”. 

Como evidenciado pelos diálogos e explicado por Shott (1979), todas as pessoas 

possuem padrões culturais e valorativos interiorizados por meio da socialização. Em alguns 

momentos da vida, o indivíduo pode se perceber diante de situações que não estão de acordo 

com os padrões que ele construiu ou que ele enxerga como justos – diferenças sociais, 

injustiça, preconceitos, degradação ambiental, entre outros. A partir dessa discrepância entre o 

que a pessoa interiorizou como justo e a situação desviante desse julgamento, ela tende a se 
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autoavaliar e a se autoajustar para corrigir seu comportamento desviante. Não porque o 

indivíduo teme uma punição, mas porque as emoções de adoção de papéis têm o potencial de 

agir como base para o engajamento e para a transformação social. 

Dessa forma, esta subseção apresentou as experiências emocionais de professores, as 

quais foram construídas ao longo de suas vidas pelo processo de socialização primária e 

secundária. Essas experiências apontaram professores que estão em busca de um modelo de 

sociedade mais justa e menos individualista, seja porque sentem que têm uma missão ou estão 

respaldados por objetivos religiosos. Após apresentar os gatilhos e os condicionantes deste 

comportamento pró-social, a próxima subseção se ocupará de compreender e explicar como 

esses professores de Administração que manifestaram ter um comportamento pró-social mais 

aflorado se envolvem com atividades extensionistas, e também engajam seus alunos em 

direção ao enfrentamento de dilemas coletivos. 

Os relatos apresentados até agora foram de docentes que acionaram suas experiências 

emocionais construídas na socialização primária e secundária. Nem todos os entrevistados 

foram capazes de fazer este movimento de ida e volta mais intenso ao passado e ao presente 

para contar suas experiências emocionais. Alguns se limitaram ou apenas permitiram que o 

pesquisador acessasse as experiências emocionais relativas à atuação profissional, ao trabalho. 

Por isso, as experiências emocionais continuarão a ser apresentadas e descritas nas 

seções subsequentes, quando os professores contarão como essas emoções seguem sendo 

construídas e acionadas no seu fazer docente e nas suas ações extensionistas. 

 

 

6.2 “PRECISAMOS PROMOVER ENCONTROS PARA QUE A MUDANÇA 

ACONTEÇA”. AS AÇÕES EXTENSIONISTAS DOS PROFESSORES E SUAS 

POSSIBILIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DE DILEMAS COLETIVOS 

 

Esta subseção responde a outro objetivo proposto nesta tese que é identificar, 

compreender e explicar como professores de graduação em Administração que se envolvem 

com atividades extensionistas engajam seus alunos no processo de aprendizagem 

transformadora em direção ao enfrentamento de dilemas coletivos. 

Para alcançar esse objetivo, por meio das narrativas docentes, apresenta-se quais são 

essas atividades; quais experiências emocionais, além das já apresentadas, podem ser 

reveladas e que fizeram esses professores pensar nesses projetos e engajar-se neles; e como os 
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professores engajam seus alunos em direção ao enfrentamento dos dilemas coletivos 

abordados na proposta de cada ação extensionista. 

Como já visto nas análises, as experiências emocionais são experiências vividas e 

aprendidas na socialização (THOITS, 1989; DENZIN, 2009; TORRES, 2009), e são possíveis 

de ser desenvolvidas (DAVIS, 2006). É necessário o professor promover essas possibilidades, 

esses encontros para que as emoções continuem a ser aprendidas: [...] “isso também pode 

acontecer com famílias que são totalmente desligadas dessa área social; então, quando o 

professor tem esse encontro, há um choque maior e, às vezes, esse choque impulsiona para 

que as ações realmente aconteçam” (P4). 

A fala de P4 sugere que as ações extensionistas são mais do que elementos 

curriculares a serem cumpridos pelos alunos. Elas são possibilidades de encontros com 

situações que os desafiem a lidar com realidades as quais lhes são distantes, porém de sua 

responsabilidade, pois serão profissionais inseridos em múltiplos contextos. Todos os 

professores entrevistados consideram as ações extensionistas como mais do que um projeto 

que atende a uma exigência burocrática da instituição de ensino. Aliás, a maior parte dessas 

ações não são projetos formalmente constituídos sob o rótulo de “projeto de extensão”. São 

ações, possibilidades, oportunidades, encontros ora formais ora informais. Por isso, optou-se 

por apresentá-los nas seções que os descrevem sob o rótulo “encontro”.  

Embora o professor seja um profissional extremamente assoberbado de cobranças 

sociais e institucionais, Shott (1979) explica que os membros de alguns segmentos da 

sociedade tendem a viver certas emoções com mais frequência ou mais intensivamente que 

membros de outros segmentos porque sua posição na estrutura social os sujeita a certos tipos 

de experiências emocionais. Da mesma forma que P4, o professor P6 defende que esses 

encontros são vitais para despertar a preocupação coletiva nos indivíduos, aqui, em especial, 

nos alunos de Administração:  

 

Tranquilo, não [inserir temáticas sociais na Administração]. Não, na perspectiva de 

que Administração é uma seara de que o perfil de quem entra para fazer 

administração se desliga um pouco. A maioria dos jovens que entra para 

Administração está desligada do cenário social e ambiental. Existe uma desconexão 

que os leva a buscar Administração. Geralmente o aluno que ingressa não tem uma 

sensibilidade social, isso está desligado. Não é que não tem. Todo ser humano tem, 

mas está desligado, e uma sensibilidade ambiental também está muito atenuada. 

Introduzir a temática social, a discussão social em um curso de Administração, é um 

desafio sempre. 

 

Portanto, a continuação, apresenta-se quais possibilidades de encontros os professores 

de Administração entrevistados estão promovendo para colocar em prática o seu 
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comportamento pró-social e envolver os seus alunos. Como recomenda Torres (2009), o 

estudo sociológico das emoções deve enfatizar o que os atores fazem para lidar com essas 

experiências emocionais e suas representações, pois, ressaltando, as emoções sempre 

acontecem “em relação a” ou “por conta de” alguma coisa, que são os gatilhos, os dilemas 

experienciados na trajetória pessoal e profissional docente. 

Os textos que apresentam e descrevem as ações extensionistas, ou os encontros, foram 

construídos pelo pesquisador de forma a trazer uma breve apresentação do professor que 

pensou ou desenvolveu a ação; qual a disciplina do professor da qual partiu a ação 

extensionista; o dilema acionado e trabalhado na ação, e quais as estratégias usadas pelo 

professor para engajar os alunos no enfrentamento desse dilema. Portanto, a narrativa 

apresentada é uma construção das percepções dos professores, principalmente quando eles 

descrevem se acreditam terem alcançado ou não os objetivos propostos com as ações 

extensionistas. 

Também, esclarece-se que as ações extensionistas apresentadas a partir da próxima 

subseção estão organizadas por grandes temas por meio dos quais foi possível agrupá-las: 

sustentabilidade ambiental; empreendedorismo social; gestão administrativa; políticas 

públicas; multitemáticos. Assim, não se seguiu a ordem de entrevistados, P1 a P16, no 

entanto, todos os professores e suas ações extensionistas estão apresentados nas próximas 

subseções.  

 

6.2.1 Encontro TI Verde  

 

As professoras P1 e P2, que trabalham em parceria, desenvolveram uma ação 

extensionista a partir da disciplina de Sistemas de Informação, a qual aborda inovação 

tecnológica e utilização de recursos eletrônicos. A situação, ou dilema coletivo, que as levou a 

pensar no projeto foi o uso consciente de produtos tecnológicos por empresas da região. As 

professoras justificam que o administrador “é aquele que escolhe o que vai trabalhar, ele que 

define. O funcionário vai seguir aquilo que a empresa definiu, determinou, implementou” 

(P1). Logo, essas ações definitivamente são importantes para a formação do administrador.     

 

Primeiro nós estudamos um artigo para ver qual o problema do lixo eletrônico no 

Brasil e no mundo, e estudamos também as estratégicas de TI Verde, que é 

tecnologia em meio-ambiente, quais são as ações, as práticas que nós podemos 

realizar. Algumas não custam nada, além disso, algumas até geram retorno de 

economia.  
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As professoras contam que primeiro contextualizam o problema e expõem os alunos a 

uma nova realidade: 

 

Tem um ambiente que precisa de diversos computadores. Então é a administração 

que vai decidir se todos esses computadores vão ter seus gabinetes completos ou se 

ela pode colocar uma virtualizaçao de servidor. Então coloca o servidor único, 

central, que vai mandar informações para todos os outros computadores. Com isso 

existe uma redução de energia, de peças, porque os outros não têm HD, é tudo 

virtualizado. Nós trabalhamos com a conscientização do uso. Esse celular serve 

ainda ou não serve? Pode ficar trocando? com relação a uso consciente. Também 

compartilhamento de impressora, então, tem uma impressora em cada mesa, uma 

impressora central que não prejudica o trabalho, mas que também otimize o uso 

desses recursos. A redução do papel ‘ah, mas o papel não tem nada a ver com a 

tecnologia’. Tem, porque quando você imprime tem o cartucho, energia, a própria 

impressora, a manutenção da impressora e até a impressora inteira que daqui a 

pouco não serve mais. Então nós trabalhamos esses impactos também para que o 

administrador já vá para a empresa com esse pensamento, e também dentro da 

empresa que já trabalha para que trabalhe isso com os funcionários. Na vida 

pessoal também, porque na casa deles, por exemplo, como vou descartar uma pilha 

ou bateria? Meu aparelho que não uso mais? 

 

Depois disso, colocaram em ação: 

 

Nós estudamos um artigo para ver qual o problema do lixo eletrônico no Brasil e no 

mundo, e estudamos também as estratégicas de TI Verde, que é tecnologia em meio-

ambiente, quais são as ações, as práticas que nós podemos realizar. Algumas não 

custam nada, além disso, algumas até geram retorno de economia. Cada equipe foi 

fazer a pesquisa numa empresa, identificar o que eles estavam fazendo. Trouxeram 

para a sala de aula, fizemos uma análise e vimos aquilo que poderia ser melhorado 

ou resolvido. Como problema, por exemplo, uma empresa tem um armário onde ela 

guarda celular, tablet, impressora, computador. Tudo o que não serve mais ela põe 

lá, fecha e pronto, e com isso vai deteriorando essas peças. As placas têm metais 

pesados, então o que precisa ser feito? Então, os alunos visitaram as empresas para 

identificar estas situações. Voltaram de novo para as empresas para verificar o que 

precisava ser descartado. ‘Mas onde, professoras?’. Tem uma ONG que está 

fazendo... não faz a coleta, mas recebe. 

 

 

As professoras aplicam esse projeto anualmente, com novas empresas ou em 

continuidade com as já trabalhadas, e colocam em relevo o papel do professor no 

acompanhamento deste tipo de ação: 

 

Acho muito importante mesmo [ir com eles] porque quando chega ao local tem 

muitas coisas que o professor não sabia que tinha porque não tem como o professor 

saber [foram os alunos que levantaram as demandas]. E lá dentro do local o 

professor pode continuar orientando, ensinando e contribuindo. Muitas vezes, até a 

pessoa do ambiente da empresa, por exemplo, gerente, proprietário ou a pessoa que 

recebeu os alunos, vem fazer pergunta para o professor. E eu acredito que, quando o 

professor está junto, acho que os alunos recebem mais atenção. Então eu sempre 

acompanhei meus alunos.  
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Concluem que o projeto é um sucesso, pois gera ações concretas de mudança nas 

empresas locais e no modo de pensar e agir dos alunos e do empresariado. Nas empresas, 

houve mudança de tecnologia para diminuir o número de equipamentos eletrônicos. Aqueles 

que estavam se deteriorando foram descartados corretamente. Porém, o mais importante foi a 

doação a escolas e associações dos equipamentos que estavam funcionando, porém em desuso 

pela empresa. “Este foi o maior impacto social do projeto” (P1), pois os proprietários 

poderiam ter capitalizado mais recursos, no entanto, por orientação dos professores e dos 

alunos, decidiram doar os equipamentos. 

A próxima subseção apresenta o projeto de extensão da professora P7. 

 

6.2.2 Encontro Segurança Alimentar por meio da Agroecologia  

 

Mas nem sempre as ações extensionistas são compreendidas de uma forma tão 

transformadora como o relatado até aqui. É necessário olhar para essas experiências e inferir 

delas os percalços vividos pelos professores. Requer-se muito mais que força de vontade e 

persistência. Portanto, para a próxima experiência, cabe uma leitura atenta aos termos “foi um 

horror”, “foi um desastre”, “foi uma tragédia”, mas, ao final, há sempre as concessões, as 

quais instigam o professor a seguir adiante. 

A professora P7 criou um projeto de segurança alimentar por meio da agroecologia em 

atendimento a um edital do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico. Após 10 anos como docente de uma instituição pública, não havia se envolvido 

com uma extensão que “tivesse um impacto maior com a sociedade e tal. Havia organizado 

alguns eventos”. Após a leitura de alguns textos sobre segurança alimentar, que não envolvia 

a Administração em nenhum aspecto, e um projeto de pesquisa qualitativa sobre certificação 

orgânica realizada em várias regiões do país, P7 despertou-se para a oportunidade de fomentar 

a produção agroecológica, criar canais de comercialização para os produtores e conscientizar 

a população a consumir esses produtos.  

P7 despertou-se para a oportunidade de fomentar a produção agroecológica e 

conscientizar a população a consumir estes produtos. “Porque aqui [nesta cidade] eu não 

consigo comprar nada agroecológico, uma verdura orgânica [...] seria muito interessante que 

nós tivéssemos acesso a esse tipo de alimento, que é um alimento saudável, seguro, 

sustentável, ecologicamente correto e tal”: 
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Você está aqui, você já observou que nossa região [do entorno da universidade] é a 

região mais pobre da cidade? Então, o meu desejo é que essa comunidade pudesse 

ter acesso a esse alimento, só que a gente teve vários problemas para fazer isso 

acontecer com a comunidade externa. 

 

O primeiro foi identificar quais produtores tinham certificação agroecológica. 

“Nenhum deles tinha. Então consegui que três produtores que já usavam algumas práticas 

agroecológicas se envolvessem no processo de certificação. Então, pudemos vender os 

produtos como ‘em transição’”.  

 

Organizamos uma feirinha aqui dentro da faculdade. É um desafio muito grande 

nesse projeto chegar na comunidade externa, que é o segundo problema. A gente 

mobilizou a comunidade interna. Toda sexta-feira tinha a feirinha dos três 

produtores aqui. Conseguimos alguns apoios da Prefeitura, como para passar um 

carro aqui na comunidade divulgando, mas foi por pouco tempo. Fizemos panfletos, 

distribuímos também aqui na região, convidamos essa população para vir para 

[faculdade]. Muito difícil! 

 

Por quê?  

 

Eu tenho uma funcionária que mora aqui nesse bairro. Ela não entra aqui. Ela morre 

de vergonha e acha que não pode entrar. Eu falo: ‘pelo amor de deus, a 

[universidade] é publica, vocês têm que ir lá’.  

 

Outra resistência encontrada foi o horário da feirinha: “alertei os produtores ‘esse 

horário que vocês fazem a feira não é um horário conveniente para esse povo’ era das 9h30 

até as 12h, esse povo tem que trabalhar. Eles reclamavam que não vinha gente, mas também 

não aceitavam sugestão de mudar de horário”. 

Assim, a feira foi encerrada. Porém, a professora P7 está com um grave problema 

jurídico nas mãos, pois fez contrato com a universidade, e o valor mensal a ser pago pelo 

direito de comercialização naquele local não foi cumprido pelos produtores. Mesmo assim, a 

esperança se renova:  

 

Queria tanto acionar outros agricultores, porque sei que tem mais alguns nessa 

história, dessa união desses 3. Eles foram atrás, o que foi interessante. Pode não ter 

surtido o que eu queria que fosse aqui, mas eu aproximei os caras e agora eles estão 

num processo de certificação, e o negócio deles está bombando. Eles estão 

conseguindo vender. Pelo menos essa missão foi cumprida, de poder fomentar a 

agricultura agroecológica, que era o que eu queria que acontecesse, e isso eu estou 

vendo que aconteceu. Eu só não consegui fazer com que essa comunidade tivesse 

acesso a esse alimento, porque querendo ou não ainda está concentrado nas minorias 

[os ricos, quanto ao acesso aos alimentos orgânicos]. 
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Outro pilar deste projeto de P7 era desenvolver hortas pedagógicas nas escolas, 

trabalhando produção agroecológica e outras questões de sustentabilidade.  

 

A ideia é que elas tenham uma melhoria na qualidade daquilo que elas consomem. 

Em casa, na escola, qualquer lugar. Comem muita porcaria. Mesmo em escolas que 

oferecem alimentação, não eram muitas crianças que comem fruta. A qualidade 

daquilo que se come ainda é muito baixa. A ideia é que elas, tendo contato com o 

produto físico, tenham aquela vontade de experimentar e consumir. Era a 

oportunidade de eles poderem ter uma hortinha na sua casa, se alimentar com essa 

hortinha nas escolas. Foi um desastre”. 

 

Foram contatadas algumas escolas da cidade que quisessem se envolver no projeto e 

uma equipe de nutricionistas de uma outra faculdade para ajudá-la no projeto. Depois do 

contato com a Secretaria da Educação, fizeram uma peça teatral nas escolas e reuniões com os 

professores. Compareceram apenas dois professores de uma mesma escola. Mesmo assim P7 

começou o projeto com eles.  

 

Peguei meus poucos alunos de Administração e fui para a escola fazer a horta com 

eles. Chegando lá, outro problema: a prefeitura não tinha limpado o terreno, não 

tinha colocado água nos pontos. Foram dois meses enchendo o saco da assessora. 

Vamos para outras escolas, pois já estava atrasada com o projeto. 

 

Fizemos a horta, trabalhamos essas questões com as crianças, algumas professoras 

junto que vinham com a turma, acompanharam. Começou superempolgado o 

projeto. Não adianta só fazer a horta e largar lá. A ideia é a criança cuidar da horta, 

colher e comer. Já foram feitas algumas colheitas. Eles tiraram foto, mandaram para 

a gente, as crianças realmente comeram. Foi bem interessante. Paralelamente a isso a 

gente fez algumas apostilas de atividade para as crianças. O material deles é do 

SESI, então o que fizemos? Dentro do material do SESI, eu, a nutricionista da 

equipe e um agricultor. Ele é agricultor, mas ele é agroecólogo. Ele fez mestrado em 

Agroecologia. Fizemos o quê? Fomos propor atividades para as crianças 

trabalharem não fugindo do conteúdo da apostila, porque não adianta você dar um 

negócio que está fora porque eles não vão fazer. É como se fosse uma atividade 

complementar a um conteúdo de português que está sendo dado. A gente fez para 

todas as disciplinas e para o terceiro, segundo, quarto ano, agora estamos fazendo 

para o quinto ano dar continuidade. 

 

P7 deixa claro o quanto é difícil envolver os outros atores no projeto e conscientizá-los 

de que o projeto não é do professor da universidade, nem da própria instituição de ensino, 

senão coletivo, para o bem da comunidade.  

 

A manutenção diária das hortas era feita com as crianças. Compramos até 

regadorzinho. Quando foi dois dias depois, a bolsista ligou para mim e falou 

‘professora, morreu tudo’, Como assim? ‘As verduras estão todas mortas’. Como 

assim? [ênfase de incredibilidade na fala]. Dois dias depois? Não jogaram água? 

‘Eles falaram que não sabiam que tinha que jogar água’. Como assim?! [desânimo 



129 

na fala]. A gente deu orientação que era para regar com as crianças, ou seja, foi um 

horror! Depois a diretora veio falando que não foi conversado direito o que tinham 

que fazer, daí a gente fez uma reunião, sentamos com todos os professores, eles 

tiraram todas as dúvidas e falaram ‘agora, daqui para frente, vocês vão ver como vai 

ficar essa horta’ foi bem. Mas quando chegaram as férias, a [bolsista] tirou foto para 

mim e estava só terra, não tinha mais nada. Daí, vamos ter que compensar tudo de 

novo. Não há um envolvimento de fato.  

 

Eu deixei bem claro, falei: ‘a horta não é nossa, não é da [faculdade], não quero que 

vocês falem que é da [faculdade]. A horta é de vocês’. A ideia é que a gente possa 

trabalhar várias questões com as crianças aqui. Não só de alimentação saudável. A 

horta você pode trabalhar matemática, ciências, português, um monte de coisa. A 

gente propôs tanta atividade legal para eles fazerem que vocês podem trabalhar isso 

e ser diferente. Essa questão das escolas está sendo um desafio, mas está indo, então 

a gente espera que vá para frente. 

 

Para engajar os alunos, a professora é direta e lhes pergunta quem quer ir fazer horta 

nas escolas, pegar na enxada mesmo.  

 

E eles vão. Se envolvem, eles gostam, saem satisfeitos, se divertem, dão risada 

juntos. Alguns se envolvem tanto que querem continuar com estas ações ligadas à 

pesquisa no mestrado. Às vezes outros ficam pelo caminho porque acabou a bolsa. 

Outra aluna se envolveu tanto no projeto que levou para a vida pessoal: era obesa e 

emagreceu 20 quilos. Então, são essas coisas que dão satisfação de ver. Uma coisa 

ali, outra aqui. Poxa, passei tanta dor de cabeça com aquela prefeitura que não 

limpava o terreno, ninguém me escutava, ficava nervosa, mas alguma coisa 

funcionou!  

 

A conversa sobre o projeto trouxe uma reflexão para a professora quando perguntada 

sobre quem eram esses alunos que se envolviam no projeto: 

 

A maioria que se envolveu eram alunos de classe mais baixa. A gente tem um perfil 

diferenciado, pessoal que sempre estudou em escola particular. Mas a maioria eu 

acho que eram todos alunos que vieram de escola pública. Se eu for tentar passar 

uma régua para identificar o perfil deles, talvez seja isso, essa possibilidade que tem 

de poder retornar para sociedade o que ele está tendo aqui, talvez. Nunca pensei 

sobre isso, mas é para se pensar. 

 

A próxima subseção apresenta o projeto de extensão da professora P8. 

 

6.2.3 Encontro: Sala Verde REAP e a organização da rede de educação ambiental da 

Alta Paulista  

 

Antes de entrar na atual universidade em que leciona, P8 conta que sempre inseriu os 

temas de preocupação coletiva com os quais trabalha em suas disciplinas, mesmo sendo elas 
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genéricas como Metodologia da Pesquisa ou Introdução a Ciências Sociais. Também, 

organizou a rede de educação ambiental do Paraná.  

Em 2011, já trabalhando na universidade pública, atendeu a um edital do CNPq, por 

meio do qual propôs um projeto de extensão cujo objetivo era compreender como as empresas 

que possuem ISO 14001 atuam na educação ambiental e como constroem um diálogo com o 

poder público para fomentar a educação ambiental. E, logo em seguida, propôs e teve 

aprovado o projeto de extensão que organizava a rede de educação ambiental da Alta Paulista, 

uma vez que possuía muita experiência nesta área. É sobre este que a professora conta sua 

experiência.  

A Alta Paulista é conhecida por ser o corredor da fome do estado. Este nome foi 

historicamente criado para se referir à região do extremo-oeste de São Paulo, onde muitas 

cidades de pequeno porte foram instaladas, contudo, como não se desenvolveram e se 

distanciaram dos grandes centros, seus habitantes passavam fome quando tinham que se 

deslocar, a cavalo, para comprar alimentos nas cidades maiores.  

O projeto foi aprovado com bolsa, então: 

 

Eu comecei envolvendo o pessoal. Chamei pessoas de tudo quanto é lugar. Peguei 

aluno e falei: ‘vamos mapear todos os sites e ver quem está como secretário de meio 

ambiente, quem faz trabalhos na área, ligar para as pessoas e convidar’. Depois eu 

mandava os ofícios. Vieram acho que 28 ou 30 pessoas assistir, mas pra gente já foi 

bastante coisa”. 

 

P7 esclarece que o objetivo da rede é promover reflexão, articulação e discussão de 

quaisquer interessados que trabalham com a temática sustentabilidade e educação ambiental 

para o desenvolvimento da carente região da Alta Noroeste. A Sala Verde busca articular o 

conhecimento e as informações de pessoas e instituições que trabalham com educação 

ambiental para fortalecerem a região. Não se trata de uma ONG ou uma OSCIP – 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Todos os anos são promovidos ciclos de 

palestra para todos os membros da rede. Ademais há uma biblioteca com vasto material sobre 

o tema. 

Mas a docente percebeu que havia a necessidade de a comunidade discutir mais o tema 

educação ambiental. Assim, teve outro projeto de extensão aprovado, o qual foi incorporado 

ao Sala Verde e conduzido multidisciplinarmente com apoio de uma professora do curso de 

Comunicação e Jornalismo. Consiste em um programa de televisão intitulado Olhar 

Ambiental e veiculado na TV Universitária da região via cabo para cinco mil telespectadores. 

Como dependiam de inúmeros recursos como câmera, estúdio, mão de obra para gravação e 
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edição, treinamento sobre roteiro, layouts, logotipos, o projeto rendeu doze programas em três 

anos. Alguns alunos levaram os programas para a plataforma Youtube, assim eles ficam com 

acesso aberto e atinge mais público. 

A maior barreira enfrentada foi o tempo empreendido para se treinar os alunos. Cada 

curso de cinegrafia tinha de 30 a 40 horas. Aí eles se formam e vão embora. Atualmente, o 

projeto conta com doze alunos. Para envolver os alunos a ingressar na Sala Verde, P8 os 

aborda na semana do calouro e expõe o trabalho. Conta que já chegou a ter trinta alunos 

envolvidos, porém são sempre poucos que trabalham muito. Portanto, hoje, o projeto tem 

vagas limitadas. 

O futuro das ações é incerto, ainda mais com as mudanças governamentais. Mesmo 

assim, a docente continua evoluindo com o projeto. Em 2018 conseguiu uma chancela do 

Ministério do Meio Ambiente e recebeu cursos online a serem trabalhados dentro do projeto. 

P8 ressalta que não vem dinheiro, nenhum recurso financeiro, “mas foi uma aprovação. Dá 

uma visibilidade. O que vem é a vontade nossa e vem cursos”. Também está pensando em 

construir uma casa de materiais reaproveitáveis para ser a sede da Sala Verde REAP. Conta 

com apoio da faculdade, que lhe cedeu espaço; da Prefeitura, que prometeu ajudar “meia 

boca” (P8); e de mais dez professores que desenvolverão pesquisas. 

O que mais anima a professora é outra ação a ser desenvolvida com a comunidade, 

chamada Circuito Ambiental:  

  

Quero trabalhar só com escolas dessa região, que é a mais carente. Trouxe um grupo 

de crianças aqui e expliquei para elas o que era a Sala Verde. Depois pegamos um 

tema para trabalhar com eles. Comento que há um acesso gratuito ao material, que é 

só fazer uma carteirinha, que eu consegui fora da [instituição], para não ficar 

vinculado à biblioteca da faculdade. Porque se um dia a gente for para o outro 

espaço, a gente leva tudo. Porque não é da biblioteca, não é só do aluno, é para a 

comunidade. Também os levei aos laboratórios, envolvi gente que nunca tinha se 

envolvido. Ouvi muitos comentários bons da diretoria, dos professores. Foi super 

legal. Sabe, porque tem aluno que mora aqui do lado e nunca entrou na 

[universidade]. E mora aqui do lado! Aluno que não sabe o que é um laboratório de 

pesquisa. Você muda a percepção dessas crianças que acham que não podem ir 

além, mas podem.  

 

Por fim, a professora afirma que, embora extenuante, o fazer extensão é a sua forma de 

resistência: 

 

Quando escrevi o projeto da Reap, eu falei ‘não vou fazer mais extensão’, mas eu 

escrevi porque eu falei "preciso forma de resistência pra poder sobreviver".  

Essa forma de sobrevivência minha hoje na área ambiental e na área universitária 

que todo mundo está de olho pra privatizar e cada vez mais olhando a universidade 

pública com menos valor, é mostrar para essa comunidade aqui que ela tem direito a 
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isso e que isso é público e que cabe a ela também a responsabilidade de cuidar e 

manter o que é público. É uma questão do Circuito Ambiental e vou tentar fazer 

isso. A extensão é uma forma minha de resistir dentro do campo ambiental, dentro 

da educação pública. Não quero ver isso acabar. Eu sou fruto do que é público, 

sempre estudei em escola pública, sempre estudei em universidade pública. Gostaria 

que eles tivessem a mesma oportunidade que eu.  

 

A próxima subseção apresenta o projeto de extensão da professora P11. 

 

6.2.4 Encontro Gestão de Resíduos Sólidos no Município X 

 

A extensão universitária foi abordada em algumas entrevistas com o rótulo de pesquisa 

aplicada. Além disso, muitas das ações extensionistas surgem de práticas pedagógicas 

aplicadas nas aulas das disciplinas do professor, ou, para outros, a extensão são ações que se 

fundem com as aulas. 

É o caso da professora P11 de uma universidade pública do Paraná. Seu projeto de 

pesquisa aplicada versa sobre a gestão de resíduos sólidos em um município de grande porte 

que envolve dez docentes e mais de uma dezena de alunos dos departamentos de 

Administração, Biologia e Comunicação da universidade. O projeto apresentou ao poder 

público municipal uma análise de cenário sobre a coleta seletiva da cidade, os pontos fortes e 

fracos, oportunidades e ameaças. O problema apresentado é que somente seis por cento dos 

resíduos sólidos coletados na cidade são reaproveitados. Assim, o trabalho faz um esforço 

para aproximar os agentes públicos locais, as cooperativas e o ministério público para 

auxiliarem nas ações conjuntas com a universidade. A repercussão do projeto foi imensa, a 

ponto de veicular na primeira página do principal jornal da cidade.  

No entanto, o maior desafio tem sido envolver os alunos em ações do tipo “pensar 

global e agir localmente”, desenvolvidas dentro da própria disciplina de Gestão 

Socioambiental, no sexto semestre do curso. Nos projetos desenvolvidos dentro da disciplina 

pode-se engajar mais alunos em comparação aos projetos de extensão. 

 

Na minha concepção, a educação só transforma algo se aquilo estiver vinculado a 

uma realidade, então eu tenho que aproximar aquela realidade à realidade do aluno. 

Aí ele consegue compreender. É questão de vivência, de interação. Eu acho que hoje 

a gente vive muito fora. A gente não vivencia as coisas, e o fato de não vivenciar, 

faz com que você, de uma certa maneira, não dê valor às coisas ou ache que aquilo 

não é importante. Na medida em que você vivencia, que você aproxima e se 

aproxima, aquilo começa a ter significado, e o aprendizado só existe se tiver 

significado. Tem que sempre fazer uma interação com aluno com alguma coisa que 

para ele tenha sentido e gere significado. 
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Para gerar significado, P11 começa pela sua própria disciplina. Ela lê o jornal Valor 

Econômico pela manhã e leva algum assunto relacionado para a sala de aula. Os casos 

também podem vir de outras fontes como revistas populares ou revistas da área como a 

Harvard Business Review. O importante é fazer sentido para o aluno, o que é um desafio para 

a docente: 

 

Eu acabo sendo mais um tutor do aluno porque quero que eles se tornem os grandes 

construtores do seu próprio conhecimento. Mas venho repensando esta metodologia 

de ensino. Mesmo minha disciplina estando lá na frente, ele não consegue fazer com 

que aquilo tenha sentido na formação dele. O que faz com que ele simplesmente não 

ouça, não entenda. Ele não assimila pra vida porque aquilo não faz sentido pra ele. 

 

Houve vezes em outras turmas de os alunos não estarem preparados para uma outra 

abordagem de ensino. Eles estão tão acostumados com essa abordagem tradicional 

de sentar, ver slide, sentar, ler texto. Junto com outros professores do núcleo 

estruturante docente notamos que os alunos não têm maturidade. Não conseguem 

ver outra forma de ensino, ele não consegue se ver como principal agente. Ainda 

depende muito do professor, do que o professor traz. Usar essa abordagem ativa de 

ensino, que foi muito interessante para algumas turmas, deu muito certo, mas para 

outras eu percebi que, e aí não sabia muito bem se o problema tava em mim, né, ou 

eu não soube conduzir direito, ou se a sala que não tinha o perfil. Tem sala que tem 

mais perfil para este tipo de abordagem ativa de construção, e tem sala que gosta 

mais do modelo clássico mesmo, aquela coisa de sentar enfileirado. O professor faz 

umas perguntas, ninguém responde. É o máximo aonde conseguimos chegar. É um 

absurdo. 

 

Para tentar vencer estas barreiras, P11 conta que “parou com isso”. Agora os alunos 

desenvolvem ações socioambientais dentro da própria universidade. Primeiro escolhem os 

temas com os quais querem trabalhar a partir de relatórios globais apresentados em aula. Na 

sequência, eles identificam quais conhecimentos precisarão para resolver o problema e, assim, 

mobilizam as pessoas – professores de outras disciplinas, pessoal administrativo, diretores de 

outros centros. Ao longo desse processo, a professora os orienta fornecendo literatura, 

conversando com as pessoas dentro da universidade para conseguir acesso para os alunos, 

acompanhando os resultados e corrigindo o percurso das ações.  

Mesmo obtendo alguns bons resultados, P11 enfatiza que o engajar os alunos lhe gera 

muita ansiedade: 

 

Essa ansiedade eu compartilho com os outros docentes: ‘gente, a turma não tá indo, 

como é que eu faço?’ Eu tive que sentar e conversar sério com eles: ‘olha, vocês não 

estão avançando, vocês assumiram compromisso, e agora? O que nós vamos fazer? 

Vamos voltar no ensino tradicional?’ Porque se vocês não se tornarem os principais 

atores desse processo, não assumirem um aprendizado, aprendizado não vai existir, 

então vamos voltar para a prova? E muitos falam que sim, muitos dizem que 

preferem a prova. É a visão individualista, porque aí eu não dependo do outro. Em 

sustentabilidade você tem que trabalhar a questão da coletividade, do partilhar. 
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Lembra-se aqui que P11 foi socializada pelo Movimento Bandeirante, o qual lhe 

imprimiu a forte necessidade do fazer, do agir, do compartilhar para mudar. Esse 

comportamento continua se revelando na sua prática docente nas ações extensionistas: 

 

Dá uma angústia. Não tem como. Você fala ‘e agora?’ Muitas vezes você fala ‘que é 

que eu estou fazendo aqui’. Esse tipo de metodologia de ensino exige um 

envolvimento emocional seu também no processo. Você tem que estar totalmente 

envolvido para você poder contribuir pra esses alunos. E aí você pega professores 

que estão numa situação superconfortável no sentido de ‘eu fui lá, passei meus 

slides, coloquei as perguntas e acabou a minha aula’. A minha aula é: acabou minha 

aula, e eu vou ligar pra um professor, por exemplo, da área de educação para vir 

conversar com os alunos sobre algo. Não acaba. Não acaba pra você e não acaba 

para eles também. Isso te dá um desgaste muito maior. Então você tem que ter muito 

comprometimento e muita consciência do papel que você tem para continuar 

fazendo. 

 

P11 defende a extensão universitária e aponta para o papel da universidade em 

contribuir para a comunidade local:  

 

Não adianta a gente ficar tendo grandes pesquisadores reconhecidos nacionalmente e 

internacionalmente se você não consegue contribuir para o lugar onde você mora. As 

universidades vêm perdendo prestígio justamente porque elas não conseguem 

contribuir para a construção de uma nova realidade. 

 

A próxima subseção apresenta o projeto de extensão dos professores P15 e P16. 

 

6.2.5 Encontro Diálogo Sustentável e Práticas Vivenciais para o Reconhecimento de 

Bacias Hidrográficas Urbanas 

 

Com preocupações fomentadas e norteadas pela Agenda 2030, duas instituições 

paraenses, uma pública e uma privada, firmaram pareceria para gerar discussão em torno de 

uma grande diversidade de assuntos que pautam a sustentabilidade, principalmente a 

ambiental, e instituir práticas, cursos, ações e desafios que atinjam comunidades regionais. 

A necessidade urgente de ações permanentes na sociedade contemporânea é o que 

motivou P15 e P16 a se engajarem em tais práticas. Com reuniões quinzenais, o projeto 

Diálogo Sustentável traz para as universidades uma mesa redonda sobre a temática da 

sustentabilidade.  O projeto que se iniciou com um pequeno grupo de professores e alunos da 

universidade federal, hoje envolve número significativo de pessoas e organizações 

cadastradas na Rede Pará (Rede Paraense de Educação Ambiental). A rede tem como missão 

promover a integração e a conectividade entre os educadores ambientais e as instituições que 
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atuam no estado do Pará, fortalecendo e dinamizando a educação ambiental por meio de 

políticas públicas e programas que a consolidem como campo de produção do conhecimento 

crítico e da ação como prática transformadora. P15 e P16 consideram a rede uma forte 

ferramenta para educação ambiental em todo o Pará, uma vez que possui membros de grande 

parte dos municípios do estado.  

P16 explica que as discussões e ações não se limitam a reuniões ou a atividades 

extramuros, senão que se iniciam nas próprias disciplinas dele de Educação Ambiental e de 

Tópicos Integradores de Organizações Locais. De início, os alunos são expostos a 

preocupações tratadas na Agenda 2030 por meio de discussões teóricas e apresentação de 

casos de ensino. “Os objetivos e metas propostos na Agenda 2030 trazem uma facilidade de 

trabalho em sala de aula e aplicação por todos, pessoa física ou jurídica, e em todos os tipos 

de organizações – primeiro, segundo e terceiro setor” (P16). 

Os professores defendem que suas aulas despertam os alunos para ações pequenas que 

podem ser realizadas por todo e qualquer cidadão em suas próprias residências ou ambiente 

de trabalho, as quais, devido à falta de informação, não são realizadas. As ações incluem 

visitas técnicas às organizações com o objetivo de formar alunos comprometidos com a causa 

social, para que se tenham futuros profissionais muito mais preocupados com o 

desenvolvimento sustentável.  

Uma outra ação dos projetos consiste em trabalhar com moradores do entorno do rio 

Tucunduba. Com uma equipe multidisciplinar e apoio logístico das instituições de ensino, os 

moradores são abordados e acompanhados na realização de limpezas e de práticas de 

educação ambiental para minimizar o impacto do povoamento de áreas ribeirinhas e garantir o 

sustento daqueles que dependem do extrativismo do rio.  

A próxima subseção apresenta o projeto de extensão do professor P12. 

 

6.2.6 Encontro Inclusão social por meio de negócios sociais de artesãs ribeirinhas 

 

O projeto de extensão do professor P12 trabalha com a comunidade de rendeiras 

ribeirinhas da região mais pobre da capital de um estado do nordeste brasileiro. É um projeto 

“guarda-chuva”, assim, um dos objetivos é capacitá-las para solidificar o negócio. O projeto 

tem o apoio financeiro da universidade federal e do SEBRAE.  

 

Elas são artesãs, trabalham com bordados. Os maridos são pescadores. Só que elas 

não enxergam o bordar como negócio. Muitos turistas paulistas vêm para cá, 

compram os produtos e voltam para São Paulo maravilhados com a qualidade, e 
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muitas vezes querem comprar de lá de São Paulo só que elas, por não entenderem, 

não acharem o negócio como negócio, elas não tem nenhum tipo de movimentação 

disso na internet, alguma parceria.  

 

Primeiramente, os alunos da Administração fizeram o mapeamento para identificar e 

traçar o perfil destas artesãs, incluindo também as filhas, porque há a preocupação de 

perpetuação do ofício. 

 

Quisemos atingir também as filhas. Notamos que o ofício vai passando de mães para 

filhas, mas, com as novas tecnologias, a criançada de hoje não quer mais aprender o 

ofício dos pais, como se chama no nordeste. O que queremos é ir às escolas onde 

estas meninas estudam para começar a vender os filés nas escolas, mostrar aos pais 

dos outros alunos, fazer uma feira do miniempreendedor ali na região para que elas 

possam entender que se ela quer o telefone de última geração, ela pode, por 

exemplo, aprender um oficio que a mãe tem e ela ter o que ela quer a partir de um 

trabalho. 

 

Para engajar os alunos, P12 conta que os aborda na “semana dos feras”, termo usado 

para referir-se aos alunos ingressantes, ou calouros. Além disso, há palestras e eventos para 

apresentar as propostas de ações sociais disponíveis na universidade. O resultado tem sido 

excelente. Além de bolsistas, há muitos voluntários no projeto, que o buscam, também, para 

poder integralizar os créditos de carga horária. Mas, P12 acredita que a maioria procura 

inserir-se nas ações porque quer mudar algo, e que os alunos que estão chegando à 

universidade atualmente têm outra preocupação:  

 

Eu acho que está tendo uma mudança de visão em relação a alguns alunos. Eles 

estão vindo muito mais com aquele propósito de querer fazer algo, a gente está 

tendo uma perspectiva de que muita coisa está acontecendo no estado de Alagoas 

em que se divulga muito a questão de se pensar em mudar a realidade do nosso 

estado. A gente tem um estado que vivemos o menor índice de desenvolvimento do 

país, o PIS é um dos piores, enfim, é meio que um compromisso que esses alunos 

estão querendo assumir e eles estão procurando propostas dentro da universidade 

que possibilitam isso.  

 

Outro objetivo do projeto, que envolve mais empreendedores brasileiros como Jorge 

Paulo Lemann, é atender a uma comunidade ribeirinha mais pobre ainda que a anterior, a qual 

vive da cata de um molusco chamado sururu. Como eles têm problemas de alimentação, há 

ações pontuais para superar esses desafios. Também há ações para manter atividades como 

aulas de judô e jiu-jitsu para cerca de quatrocentas crianças. “Quatrocentas e poucas crianças 

que estariam no tráfico, o filho do próprio traficante está lá”. 

Cerca de 25 alunos da Administração movimentam-se para resolver problemas deste 

projeto. “Eles têm que se virar, começar do zero. Um exemplo é que dois dos alunos, um 
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canta e outro toca, vão pegar dois espaços em restaurantes daqui nos dias mais vazios com o 

compromisso de gerar movimento. Parte do lucro conseguido nesses dias será destinado ao 

projeto. Alunos de outras disciplinas também estão entrando”. 

P12 relata a importância de mostrar aos estudantes a verdadeira realidade das pessoas 

envolvidas no projeto para que eles se deparem com as dificuldades do outro, coloquem-se em 

seus lugares e, com isso, compreendam o impacto de suas ações: 

 

Sábado agora a gente levou quinze jovens, dos quais nenhum conhecia a realidade 

que eles presenciaram. Eles ficaram impactados. Dentre esses jovens que foram, 

tinha uma que era mãe de família, e eu fiquei olhando a reação dela. A fisionomia 

dela mudou. A gente foi para dentro da favela, mas não dentro da favela como a 

gente vê na televisão. Não tem alvenaria. É papelão, lona, um lugar altamente 

insalubre. Quando você adentra uma casa daquela, se é que a gente pode chamar de 

casa, com teto a dois palmos da cabeça da gente, você começa a suar, passar mal, 

uma fedentina horrível, porque você está falando de um molusco que você tira, mas 

ficam dejetos na casca, aquilo fica ao ar livre. Eu percebi essa menina. Conversei 

com ela e disse ‘o que foi?’. Ela respondeu: ‘É triste quando a gente vê criança. 

Poderia ser meu filho’, ‘poderia ser meu filho lá também’. Então os alunos me 

perguntaram: ‘professor, você nem falou que a gente ia para favela, só ia ver o 

projeto’. Mas precisei fazer isso. Não é simplesmente mostrar como está sendo a 

ação de tirar quatrocentas crianças. É preciso mostrar onde elas vivem, de onde elas 

estão saindo. As crianças que vão para o projeto vão para poder comer, muitas vezes 

é o único prato de comida que elas têm. Preciso mostrar isso para os alunos. A forma 

pela qual você tem contato com essa realidade social pode ser o gatilho, eu não 

tenho dúvida disso. 

 

A próxima subseção apresenta o projeto de extensão do professor P5. 

 

6.2.7 Encontro Arte de Forma Empreendedora 

 

O projeto de extensão do professor P5 foi concebido quando ele foi cortar o cabelo e, 

no cabeleireiro, viu uma reportagem no jornal de uma pequena cidade do estado de São Paulo 

sobre um grupo de artesãos que precisava aumentar sua renda.  

 

Era uma materiazinha no jornal, tentando incentivar a venda do produto. Eu olhei 

aquilo e pensei: ‘não necessariamente é a venda que vai ajudá-los a aumentar a 

renda". Poxa, não é só mais aspecto da questão vender mais pra ter mais lucro". Se 

eu não estiver fazendo toda uma gestão por trás entendendo aquilo que compõe o 

preço, como eu atendo um cliente, não vai adiantar nada, eles vão tentar vender, vai 

aumentar a renda e pode ir até mais para o buraco. 

Fiquei com aquela formiguinha atrás da orelha. Voltei para a faculdade e, como sou 

tutor do Grupo PET [Programa de Educação Tutorial], sentei-me com os alunos e 

falei: ‘vi essa matéria, estou enxergando esse problema, o que vocês acham de a 

gente propor para o ano que vem, como uma atividade de extensão, a gente se 

envolver com eles e levar a parte de gestão para eles?’. 

 

O professor destaca que, ao mesmo tempo, um vereador da cidade o procurou para lhe 
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perguntar se havia como ajudar a esse grupo. “A demanda veio da sociedade, o que é a parte 

principal”. Em contrapartida, o professor cobrou apoio da prefeitura. Foi então que 

começaram os problemas de ordem partidária e ideológica e de mudança de gestão, os quais 

atrasaram o início do projeto, pois vereadores e prefeitura não lhe davam respostas, tampouco 

o respaldo necessário para o início. O projeto já estava recebendo verba quando o professor 

foi até a direção da faculdade e disse: “Estou começando o projeto e eu arco com a 

consequência disso. Se eu tiver que ir na justiça pra responder, eu vou. Foi difícil”. 

O projeto começou com reuniões com os artesãos para identificar os problemas deles, 

enxergar o que era importante para eles: 

 

Porque a ideia por trás é tratar empreendedorismo, mas se eu falar em 

empreendedorismo, eles não vão saber o que é. Então a gente partiu do princípio de 

fazer um diagnóstico de como é esse artesão, o perfil total deles, qual era a 

importância do artesanato, se era a fonte de renda principal, secundária, se 

trabalhava com família, se tinha parte terceirizada. Vamos enxergar, porque nem 

isso a prefeitura sabia falar.   

 

Conseguiu-se reunir um grupo de vinte e seis artesãos dos quarenta contatados. Houve 

problemas no início, pois os artesãos achavam que o projeto do professor se incumbiria de 

dar-lhes o suporte para montagem das barracas, colocação de toalhas, transporte:   

 

Algumas coisas engraçadas. Os artesãos entendiam que como a prefeitura dava tudo, 

a prefeitura era obrigada a dar tudo literalmente, no sentido de que na praça existem 

alguns quiosques fixos que alguns artesãos trabalham lá. Tinha uma mulher que 

estava há um mês e meio sem abrir o quiosque dela, porque a chave quebrou na 

porta na hora de abrir e ela entendia que a prefeitura tinha que chamar o chaveiro pra 

tirar a chave de lá e colocar a chave pra ela. Nesse nível de ‘eu preciso da prefeitura, 

sou um coitadinho’. Mas eu falei: ‘vocês não têm um acordo, um documento de que 

ela é obrigada? ‘Tem, está tudo lá, a gestão anterior dava tudo e é um absurdo não 

dar’. Então ela não ia trabalhar. Ficou fechado o quiosque lá um mês e meio até a 

gente começar a ter as reuniões. 

 

Na primeira reunião apareceram um secretário e um vereador, momento no qual o 

professor teve que, duramente, esclarecer a situação para que não houvesse mais 

interferências políticas, e o projeto pudesse seguir:   

 

A hora que eu vi essa briga política no meio, eu falei: ‘ok, vamos fazer?’ Vamos. A 

partir de agora não se fala mais que isso daqui está vinculado à prefeitura, que é 

projeto político de alguém ou vinculado a alguém. Foi o que até agora eu esperei 

ações e ninguém tomou ação e eu tive que tomar a frente pra coisa acontecer. Então, 

a partir de agora ninguém usa o nome meu ou da universidade para se promover 

falando que trouxe o projeto para cá. O secretário da cultura falou ‘eu concordo’. 

Falei: ‘só que aí pode ser que o outro secretário lá na frente... o vereador que tentou 

iniciar aqui... se aproveite disso". Então, falei: ‘a partir daqui tem uma quebra, nem 
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vocês aproveitam da situação e nem da oposição vai utilizar isso’.  Toparam. Ele 

falou ‘a partir daqui deixo vocês conversarem com eles e se acertarem’. Ele saiu [o 

secretário] e a gente ficou batendo papo com eles [os artesãos]. 

 

O professor relata que precisou esclarecer quais eram as funções de cada parte no 

projeto antes de realmente dar início a ele: 

 

Isso aqui é papel da prefeitura. Problemas seus com ela. Vocês se virem com ela. A 

gente pode ajudar vocês daqui pra cá, aspectos de gestão, dar empoderamento pra 

eles, dar força. ‘Vocês não são coitadinhos. Vocês resolvem seus problemas 

sozinhos’. E tem coisa que está vinculada à prefeitura e daqui eu realmente não 

tenho o que fazer e não é função minha. 

 

Após o mapeamento que identificou o perfil dos artesãos, o desenvolvimento do 

projeto se deu da seguinte forma: 

 

Isso aqui são vocês e aqui estão os problemas que vocês falaram que eram de gestão: 

‘a gente não sabe compor o custo de um produto, mas a gente sabe negociar com o 

fornecedor. A gente não sabe se a gente está fazendo um preço que está dando lucro 

para a gente ou não’. Parte de usar a internet era praticamente zero. Vamos tentar 

vender alguma coisa pela internet, era uma pessoa ou outra que conseguia fazer esse 

uso. Apresentamos um cronograma com reuniões quinzenais de atividades. Então de 

terça-feira à noite a gente sentava lá e começava a bater um papo com eles sobre 

aspecto de gestão. 

 

A partir do sexto encontro, o projeto começou a apresentar a parte financeira, a 

trabalhar mais com números. Houve uma queda acentuada na participação: 

 

Mesmo quando a gente trabalhava com número, aí entram fatores interessantes, a 

gente não usava aquelas contas mirabolantes. Era tudo muito mastigadinho. Sempre 

com o exemplo da realidade deles: ‘então a gente vai fazer o custo de uma blusa. 

Você vai usar o novelo de lã. Quantos novelas de lã vai?’. A gente não sabe, nunca 

trabalhei. Era esse o bate papo com eles. ‘Vai 4 novelos de lã, dependendo, se for 

fazer de linha vai 2", então tem blusa diferente? Pode fazer desse tipo, desse tipo. 

Você vai fazendo lá. Que legal. ‘Quanto custa um novelo de lã?’, ‘15 reais?, 

‘imagina, 6 ou 7 reais’. Então quanto você gasta pra fazer uma blusa? 18 reais. E 

agulha? ‘agulha a gente compra uma e dá para usar de monte, a vida inteira’. Tinha 

senhorinhas que falavam. "E energia elétrica, onde a senhora faz?", "faço em casa na 

luz", "quanto tempo demora pra fazer uma blusinha?", "se eu pegar direto em 4 dias 

eu faço", "o que é direto pra você?", "umas 12 horas de trabalho", "ficar na blusa 4 

dias, 12 horas em cima dela?", "é", "a senhora trabalha das 8 ao meio dia, das 

duas...”, "não, eu paro pra almoçar", então não são 12 horas. Sabe assim. Nessa 

brincadeira, nessa conversa eles foram enxergando. Então a gente fazia, passava pra 

eles, eles traziam na outra semana um rabisquinho deles lá pra gente ir conversando 

e vendo se o caminho estava certo. 

 

Após essa parte da composição do preço, o grupo começou a trabalhar aspectos 

comportamentais da venda: 
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Nem essa parte de como eu paro e sento na mesa e converso com a pessoa, cada 

um atendia de um jeito e falava de um jeito. Dava aquelas patadas sem perceber. 

Então a gente começou a trabalhar esses conteúdos mais leves: fazer cartão de 

apresentação, de como utilizar um WhatsApp pra fazer uma venda, como utilizar o 

Facebook pra promover, como utilizar o Elo7, aqueles sites de artesanato, fomos 

aprendendo juntos, o pessoal do PET, fomos aprendendo com eles e descobrindo 

esse universo para apresentar para eles. Foi uma coisa bem bacana mesmo. 

 

O curso terminou com treze artesãos participantes. Sobre o envolvimento dos alunos 

no projeto, P5 destaca que foram dez estudantes, todos da Administração, bolsistas do Grupo 

PET e mais dois bolsistas de extensão. Eles participaram de toda a discussão e concepção do 

projeto desde o início, acompanharam todos os problemas e ajudaram a resolver muitos deles. 

“A aluna que era bolsista literalmente sentou comigo e escreveu o projeto. Ela fazia, voltava 

para mim, eu corrigia e ‘vai atrás de tal informação’. Voltava. Eu corrigia”. Além disso, os 

alunos iam para as aulas em rodízio. A cada semana um grupo preparava as aulas, apresentava 

esta aula para todos do grupo ajudarem na construção dela, e depois iam para a aula definitiva 

com os artesãos.  

Dessa forma o professor garante que todos se envolveram no projeto do início ao fim. 

Principalmente no que diz respeito a adequar a linguagem técnico-científica para atingir 

aquele público: “vou cair num público totalmente diferente daquele que eu me relaciono, 

pessoas extremamente simples que eu tenho que mudar minha linguagem, tenho que ter um 

carinho, tenho que ter uma atenção” (P5). 

Por isso, o professor conta, entusiasmado, que o projeto nunca acaba: 

 

No fim do segundo encontro veio uma senhora conversar com a gente lá. Estava eu e 

uma outra aluna ali parados dando tchau para eles. Ela veio e abraçou a aluna e tal e 

disse: ‘muito bom, a gente precisa escutar essas coisas, precisa aprender. Quem sabe 

eu realizo meu sonho’. A aluna perguntou qual era o sonho dela, naquela inocência. 

‘Meu sonho é construir uma casinha, quem sabe se eu conseguir melhorar eu 

consigo ter uma casinha. Mas antes disso eu queria acabar de estudar a minha filha’. 

Mas tenho um sonho maior ainda’. A gente deu risada. ‘Qual sonho? ‘Quero 

conhecer o Zezé di Camargo’. A gente já estava dando risada. Então respondemos: 

‘não vou dizer pra você que a gente vai conseguir ajudar você de modo que você 

consiga construir uma casa, mas pelo conhecer o Zezé di Camargo a gente pode 

tentar’.’Mas vocês conhecessem ele?’’Não, mas a gente manda uma carta para o 

Luciano Huck, quem sabe ele traz aqui pra conhecer, não é?’. ‘Não acredito que 

você vai fazer isso’. ‘Vamos fazer?’ ‘Mas não sei escrever’. Isso passou. E foi no 

curso até o final e passou. Estou devendo isso pra ela. Vamos fazer, nem que não dê 

certo. 

 

A próxima subseção apresenta o projeto de extensão da professora P4. 
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6.2.8 Encontro Alinhavando sonhos, costurando esperanças 

 

A Professora P4 entrou na universidade privada do interior de São Paulo como 

recepcionista, e logo foi chamada para trabalhar na Faculdade de Ciências da Religião. Ali, 

apaixonou-se pela extensão universitária ao ter a oportunidade de trabalhar no projeto 

intitulado Alinhavando sonhos, costurando esperanças. 

Neste projeto, de autoria de outra professora, o objetivo era investigar o porquê 

mulheres de um bairro muito pobre, violento e periférico da cidade apanhavam, de quem elas 

apanhavam, e com que material elas sofriam as agressões. O trabalho foi premiado 

nacionalmente. Após o término do projeto, perguntaram-se como poderiam ajudar essas 

mulheres. A ideia foi: 

 

de abrir uma cooperativa de costura. Fomos identificando o que essas mulheres 

tinham ‘a gente faz bem pão’ mas elas passavam fome, como iam vender? Tinha 

aquele problema, daí chegou num consenso de que algumas sabiam costurar e essas 

poderiam ser ali as reprodutoras. Foi um trabalho magnífico. Mas eu sempre tive, 

desde a minha criação, essa questão social muito arraigada, desde criança sempre 

convivi com isso. 

 

A professora conta que com o projeto extensionista pôde viver esse comportamento 

pró-social na prática. “A gente já faz isso no dia a dia, mas aí a gente viu como se faz isso de 

forma institucional”. 

Este projeto foi um marco da extensão universitária na instituição. Após ele e um 

período de reestruturação da universidade, criou-se o NEPEP – Núcleo de Estudos e 

Programas em Educação Popular. Embora responda diretamente à Reitoria, o Núcleo, por 

tradição, sempre contou com coordenadores da área de ciências humanas, devido aos grandes 

projetos de alfabetização com os quais se envolviam. Atualmente, o Núcleo é multidisciplinar 

e coordenado por um professor do curso de Direito, cuja especialidade é Direitos Humanos. 

Sua coordenação consulta as diversas faculdades sobre qual professor tem o perfil para 

trabalhar com extensão. Assim, o professor é indicado para pertencer ao Núcleo. 

Com uma frente inicial formada pelos cursos de Direito, Comunicação, Letras e 

Administração, várias ações extensionistas foram desenvolvidas. As ações extensionistas são 

delineadas de acordo com a necessidade da comunidade: 

 

Vamos ter uma ação, que nem a Festprima, que é a festa da primavera, que as 

escolinhas fazem. Então a gente vai para lá e fala: ‘o que a escola precisa da 

universidade?’. ‘A gente precisa de um circuito saúde’. ‘E o que vai ter nesse 

circuito saúde?’. ‘É legal que tenha avaliação nutricional, fisioterapia, farmácia. Nós 
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temos uma professora que trabalha com fitoterápicos, então ensina a fazer e 

trabalhar com as ervas’. Então a gente leva a universidade para esses eventos, e 

sempre de muito sucesso. 

 

E quando fazem essas ações, os alunos sempre estão envolvidos: 

 

Essas frentes são populações muito carentes, são creches em escolas municipais. 

Fica um legado extraordinário para o aluno porque eles veem outra realidade. Uma 

realidade muito diferente de um aluno que cursa fisioterapia de manhã, que o pai 

paga faculdade. Eles são ali tomados por essa questão, a extensão tem esse poder de 

causar essa reflexão, e nada melhor do que a experiência e a vivência, é muito legal 

e muito rico 

 

Dentre outras ações há palestras de empreendedorismo; Fórum de Empreendedorismo 

Feminino; a Universidade Aberta da Terceira Idade; o pessoal da Biologia explicando sobre 

escorpiões; a oficina do curso de Gastronomia; e outros assuntos de saúde pública. As 

palestras de empreendedorismo são um destaque. A Professora explica: 

 

Por que alguns cursos já têm essa disciplina, mas outros não?  E a gente que é dessa 

área, a gente sabe o quanto é importante. Fisioterapeuta precisa saber porque ele vai 

abrir a clínica. O médico precisa saber, o engenheiro, o farmacêutico. A gente abre 

espaço para aquele aluno que não tem o ensino dentro do seu currículo de 

empreendedorismo para que ele possa saber como funciona. Falamos sobre os 

conceitos, definições, perfil do empreendedor, os principais erros que eles cometem, 

diferença de empreendedorismo por oportunidade, por necessidade. A gente trabalha 

isso para que eles consigam identificar o que é oportunidade, o que é ameaça, as 

forças e as fraquezas. Mas a gente não fica restrito só aqui [ao público interno]. Esse 

minicurso é divulgado, então trabalhamos fora também, vem muita gente de fora. E 

nós vamos para fora também.  

 

Para engajar os alunos nas ações no Núcleo, P4 dá uma dica: 

  

Quando a gente mostra o plano de ensino no primeiro dia de aula, a gente já tem 

essa tarefa, que é informar sobre as ações extensionistas. Porque eu falo que isso é 

um diferencial na vida deles. Sair de uma graduação com uma iniciação científica, 

com trabalho dentro da extensão, muitas empresas hoje valorizam e muito o trabalho 

social, não só a pesquisa. 

 

A próxima subseção apresenta o projeto de extensão da professora P9. 

 

6.2.9 Encontro Múltiplas oportunidades: CVU, PRME e Enactus 

 

A docente P9 é formada em Psicologia por uma universidade pública do interior do 

estado de São Paulo, na qual trabalha atualmente. Antes de se estabelecer definitivamente 
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como docente daquela instituição, atuou em diversas universidades privadas e em empresas, 

na área de Recursos Humanos.  

A extensão universitária sempre permeou sua formação, pois tanto a universidade 

quanto a área de Psicologia têm forte inserção extensionista por meio de atendimentos à 

comunidade. Dessa forma, P9 conta que desenvolveu um olhar especial para as empresas do 

terceiro setor e pela responsabilidade social corporativa. Contudo, ao entrar para a Faculdade 

de Administração, notou que a extensão era entendida como cursos de MBA e consultorias 

remuneradas, diferente da extensão da qual ela vinha de formação. Da mesma forma, 

percebeu um potencial imenso da instituição em formar entidades estudantis. Só a Faculdade 

de Administração conta com treze entidades, dentre elas Nexos Gestão Pública, Enactus, 

Empresa Júnior, Núcleo de Empreendedores, Clube de Mercado Financeiro e o Centro de 

Voluntariado Universitário, o qual P9 ajudou a fundar em 2011. “Eu percebi esse potencial 

nos alunos. Se eles querem fazer alguma coisa, eles vão lá e formam uma entidade para cuidar 

daqui.” 

O Centro de Voluntariado Universitário é uma ONG fundada e composta por 

estudantes e professores universitários com o objetivo de disseminar o voluntariado na 

sociedade ao fazer a ponte entre as entidades sociais e aqueles que querem voluntariar, para 

que os jovens encontrem mais facilmente oportunidades para serem voluntários, de acordo 

com o desejo e disponibilidade de cada um. 

De acordo com informações disponíveis na página do CVU na Internet: 

 

Fazer parte do CVU, além de ser um caminho para fazer o bem sem olhar a quem, 

também é uma ótima oportunidade para conhecer pessoas novas e fazer amigos de 

diferentes cursos do campus. No CVU você pode fazer a diferença participando de 

ações pontuais como o Alme-se, o Trote Social CVU, o Dia das Crianças e várias 

outras ações que ocorrem ao longo do ano. É possível também ser voluntário durante 

algum tempo em uma entidade social parceira de sua escolha ou, ainda, fazer parte 

de uma de nossas equipes e, assim, ajudar a estabelecer essa ponte entre as entidades 

sociais e os voluntários. 

 

Por sua vez, o PRME – Princípios para a Educação em Gestão Responsável – é um 

escritório criado em 2007 por importantes figuras das principais escolas de negócios do 

mundo e com suporte da ONU, o qual funciona como uma plataforma de engajamento 

voluntário para escolas de negócios, o qual tem como objetivo fomentar o ensino nessas 

instituições para que estas possam promover a responsabilidade corporativa e 

sustentabilidade, colaborando para uma nova geração de líderes. As ações realizadas pelas 

faculdades de Administração visam à disseminação de um conjunto de valores aceitos 
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internacionalmente a fim de formar líderes mais responsáveis e tolerantes, que saibam lidar 

com complexos desafios sociais e ambientais do século XXI. Para tanto, são realizados 

inúmeros eventos como semanas de trabalho, workshops, seminários, fóruns, conferências, 

todos eles nacionais e internacionais. 

Já a Enactus é uma organização sem fins lucrativos presente no mundo todo, com a 

participação de mais de setenta mil estudantes e mil e setecentas universidades, as quais 

buscam estimular a liderança e o empreendedorismo em jovens universitários que idealizam, 

desenvolvem e implementam projetos baseados em conceitos de negócios para melhorar a 

qualidade e o padrão de vida de comunidades. 

No caso específico da Enactus desta faculdade, foi fundada em 2014 e reúne 

estudantes de diversos cursos com a missão de identificar oportunidades e transformá-las em 

realidade por meio de projetos empreendedores que promovam agentes de mudança social, 

econômica e ambiental. Como grupo de extensão universitária, realiza uma ponte entre o 

processo de aprendizado durante a faculdade e a sociedade, ao possibilitar aos alunos gerar 

impacto social e trazer a dimensão prática para seu aprendizado, além de gerar oportunidades 

de crescimento pessoal e profissional por meio do desenvolvimento de competências como 

liderança e trabalho em equipe, além do contato direto com líderes de negócios e de 

organizações parceiras 

P9 explica que cada entidade desta tem mais de quarenta ou cinquenta alunos e que 

são eles que se organizam. É uma extensão espontânea:  

 

Não é uma extensão como aquela ‘da casa’. [...] Não sou eu que falo vai lá 

participar. [...] Eu atuo como uma conselheira, uma facilitadora, que tenta canalizar 

as ações desses alunos. [...]Eu percebo que esse tipo de extensão é o que os alunos 

querem, principalmente os da graduação. O DNA da extensão é a ação. Então a 

gente percebe que eles têm muita demanda por essa coisa mão na massa, vamos 

atender, vamos para a comunidade, vamos mapear, vamos tentar fazer algum 

conhecimento, a gente tem o conhecimento, eles têm a necessidade. 

 

Essa extensão espontânea faz parte do currículo oculto do curso, porque traz um 

conhecimento que não é oferecido ao aluno nas disciplinas. A professora relata o quanto tenta, 

por meio dos órgãos colegiados, trazer à tona a discussão de um novo modelo de ensino de 

Administração mais preocupado com o olhar coletivo: 

 

A inércia dentro de uma instituição pública de ensino superior em que a graduação, 

que o ensino não é o foco é muito grande. Os docentes estão 90 e tantos por cento 

focados em pesquisa, é o que faz subir na carreira. Então todas as outras atividades 

ficam relegadas a um segundo plano. Então você tem que fazer alguma coisa pra 

tentar criar uma sinergia nisso, por outro lado os alunos que estão no processo de 
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formação, eles querem fazer e às vezes até entram em choque com alguns docentes 

da velha guarda que estão com aquelas mesmas (ementas) da década de 80, de 90 e 

que nunca atualizam, que ainda estão com aquele discurso, principalmente no curso 

de economia ou mesmo de contabilidade, administração, aquele discurso de lucro 

que a gente já viu que isso já deu, já esgotou, que essa nova geração já vem com 

valores diferentes e ela precisa experienciar e aprender coisas diferentes, por isso as 

atividades de extensão como são mais abertas e mais fluidas, mais flexíveis, elas 

chamam tanto. 

 

Os processos seletivos para esses projetos, ou ações extensionistas, chegam a ter uma 

relação candidato-vaga de 15/1. Os alunos são expostos aos projetos durante a semana do 

calouro. As entidades lhes são apresentadas e há o processo seletivo. A partir do quarto ano 

do curso há uma queda grande do número de participantes nos projetos, pois os alunos 

começam a entrar no mercado de trabalho. Porém, a professora defende que isto não é ruim, 

pois eles já absorveram o “currículo oculto”. 

A próxima subseção apresenta o projeto de extensão do professor P3. 

 

6.2.10 Encontro Além do “Auxiliar de Escritório Geral”: inserção de internos da 

Fundação Casa no mercado de trabalho 

 

O curso de extensão universitária do qual o professor P3 faz parte é realizado por uma 

faculdade privada do interior de São Paulo em parceria com o Ministério Público do Trabalho, 

Juizado Especial da Infância e da Juventude, Prefeitura Municipal, Fundação Casa, Sistema S 

e empresas da região.  Com o título Auxiliar de Escritório Geral, seu objetivo é inserir 

internos da Fundação Casa no mercado de trabalho. 

Para tal, doze jovens receberam orientação teórica profissional nas áreas da 

Administração (administração geral, financeira, comercial, recursos humanos e tecnologia da 

informação), Direito, Pedagogia, Sociologia e Psicologia durante um período de dez meses, 

perfazendo um total de mil e vinte e quatro horas de formação. O projeto também deu 

assistência às famílias por meio de outro projeto de extensão na área de psicologia, com 

atendimento clínico. “Nós montamos um projeto fabuloso! A juíza começou a chorar. Nós 

nunca tivemos no Brasil um negócio desses”. 

As aulas são dadas por egressos de cursos da faculdade selecionados por processo 

seletivo público. Os professores atuam como supervisores.  

 

A gente vai além. A ideia é fazer parceria com o poder público local, prefeitura 

municipal e buscar formas de tirar esses alunos, esses meninos dessas famílias dos 

lugares onde eles estão morando. Porque se ele faz um trabalho desses o ano inteiro, 

depois ele volta para aquela comunidade, ele já não se encaixa mais lá. Primeiro tem 
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a questão psicológica. Ele não vai se encontrar mais. Não está mais socializado 

naquele ambiente. Isso pode proporcionar, se a gente não conseguir fazer esse 

resgate, pode proporcionar que o crime novamente aborde esse rapaz e é tudo 

perdido. A ideia é ir além disso, conseguir tirar essas pessoas daquele ambiente e 

colocá-los em outros bairros para que eles morem em outros locais. Então a gente 

tem histórias aí que são de cortar o coração. É um negócio fora da nossa realidade. 

Você não faz ideia. 

 

Quanto aos egressos que aderiram ao projeto, P3 acredita que eles se engajam porque 

têm um perfil específico de interesse em ações sociais e querem seguir carreiras acadêmicas, 

pois sua formação na graduação lhes permitiu isso. O professor considera que as instituições 

de ensino já têm um “DNA” para as ações extensionistas.  

 

Não há apoio por parte de muitas instituições. A gente precisa estar em instituições 

que tem esse viés, por exemplo, fiquei 20 anos na Metodista. A grade curricular já é 

diferente, com carga horária grande em sociologia. Nas estaduais do Paraná, por 

exemplo, eu tinha isso. Nós temos filosofia, psicologia. As áreas de humanidade são 

muito fortes. A questão do terceiro setor, gestão do terceiro setor, é muito presente 

nesses cursos. Em Maringá eu já tinha isso 20 anos atrás. Eu tinha isso na minha 

formação. É realmente do DNA da instituição. Se o professor sozinho quiser, 

primeiro que ele não vai ter ambiente, não tem uma grade, não tem uma disciplina 

que vai contemplar isso, que vai estimular ele a fazer um trabalho desses. Eu só 

consegui porque entrei na disciplina de gestão do terceiro setor. 

 

Os resultados do curso foram amplamente divulgados na mídia regional. Quanto ao 

futuro do projeto, P3 comenta que continuarão com nova turma em 2020. 

A próxima subseção apresenta o projeto de extensão das professoras P13 e P14. 

 

6.2.11 Encontro com o terceiro setor: gestão administrativa e financeira de ONGs 

 

As professoras P13 e P14 trabalham em uma universidade privada do Distrito Federal. 

Ambas possuem e atuam em ações extensionistas preocupadas com a gestão administrativa, 

financeira e tributária de ONGs e empresas do terceiro setor. “O objetivo é contribuir com a 

organização das áreas administrativa e financeira, a fim de capacitá-las quanto à sua gestão, 

documentos e processos” (P13). 

As situações que as levaram a propor as ações de extensão vieram da atuação 

profissional e também de suas preocupações acadêmicas: 

 

Em minha experiência profissional, bem como em minha pesquisa de mestrado, 

identifiquei que as ONGs têm grande capacidade técnica acerca de suas atividades 

fins, porém, pouca experiência quanto à gestão delas. Isso se dá por alguns fatores: 

resistência aos processos criados pela administração com ‘receio’ que se torne uma 

‘empresa’ e não uma organização social. Tem, ainda, a escassez de recursos 

financeiros para que possam contar com profissionais específicos para a área meio 
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(gestão). Há ainda uma cultura de dependência de recursos internacionais, que as 

tornaram ‘conformadas’ quanto ao que saber para captar dinheiro. 

 

P13 conta que o cenário de doações tem mudado abruptamente no último ano, logo, 

gerir essas organizações tem sido um grande desafio. O engajamento dos alunos acontece no 

sentido de apoiar as ONGs ao mapear processos, organizar estoque, captar recursos e escrever 

projetos. Como P13 já conhece as ONGs, explica aos alunos qual a demanda de cada uma 

delas, passa-lhes os contatos e solicita que agendem uma visita. “Com isso, eles vão sozinhos 

e têm que ‘se virar’, captar o máximo de informações, registrar e retornar para uma conversa” 

(P13). Após a visita, já na sala de aula, há uma conversa de diagnóstico e proposta de solução. 

Somente a partir de então, iniciam-se as atividades na ONG. A aplicação das ações e seus 

resultados voltam para discussão em sala a fim de alimentar as futuras ações, bem como 

redesenhar o conteúdo da disciplina. 

Quanto ao fazer extensionista, P13 acredita que os docentes, em sua maioria, 

“encaram esses projetos como uma possibilidade para aumentar o ganho salarial por meio de 

mais horas de trabalho”. Já as instituições de ensino “têm esses projetos/ações como 

possibilidade de promoção diante dos alunos e da sociedade. Esquecendo que é nossa 

obrigação enquanto academia retornar à sociedade tudo o que aprendemos e fazemos” (P13). 

A atuação de P14 em ações extensionistas também se originou ao notar a deficiência de 

profissionais de Direito, Contabilidade e Administração para empresas, sejam elas 

organizações do terceiro setor ou não. Dessa forma, engaja seus alunos ao mostrar-lhes a 

realidade das organizações por meio de estudos de casos. Estes cases são discutidos em sala 

de aula e, depois, os alunos vão para as empresas para levantar suas demandas.  

A professora relata que, no semestre passado, os alunos propuseram criar uma rede de 

interação entre as empresas que tinham o mesmo problema para promover a troca de 

experiência na solução deles. Todas as atividades eram discutidas dentro da disciplina, em 

sala de aula, e, igualmente a P13, os resultados retornavam à sala de aula para que eles 

pudessem contribuir com a redefinição do plano de ensino e das ações extensionistas do 

próximo semestre ou ano. 

A próxima subseção apresenta o projeto de extensão do professor P6. 

 

6.2.12 Encontro Observatório de Democracia e Gestão Social 

 

O Grupo de Estudos em Democracia e Gestão Social foi instituído pelo Professor P6 

em uma universidade pública do estado de São Paulo em 2014 e tem como objetivo construir 
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conhecimentos para a resolução de problemas da sociedade contemporânea por meio da 

pesquisa e da extensão. Os principais temas discutidos e trabalhados são comunicação, 

democracia, gestão social, responsabilidade social, políticas públicas, terceiro setor, território 

e comunidades tradicionais. O maior trabalho de extensão do grupo é o Projeto Observatório 

de Democracia e Gestão Social, que visa a tornar mais concreta sua atuação nas comunidades 

e sociedade de maneira geral. Dentre suas principais ações extensionistas estão o Projeto 

Águas do Tocantins; Projeto Missão Amazônia; Projeto de Políticas Públicas de Educação. 

Em específico, o Projeto Águas do Tocantins atende às demandas específicas da comunidade 

tradicional de ribeirinhos do povoado Senhor do Bonfim e da comunidade tradicional de 

geraizeiros do Povoado da Matinha, ambas no estado do Tocantins. 

O professor conta que a criação do grupo se deu imediatamente à sua chegada à 

instituição. “Quando eu cheguei, eu já chamei os alunos para participarem de um grupo de 

estudos: ‘vem à tarde, vamos bater um papo sobre gestão pública’ daí o pessoal começou a vir 

e o GEDGS foi criando força”. Porém, o trabalho de envolvimento do aluno partiu da 

redefinição de suas disciplinas do curso da graduação, porque seu objetivo era desenvolver a 

criticidade nos alunos: 

 

Então fui alterando o conteúdo programático e introduzindo temas mais críticos. 

Hoje o acadêmico de Administração da [instituição] estuda a teoria da pobreza no 

primeiro ano, antes de entrar em discussões de economia nas disciplinas seguintes. 

No primeiro ano tem que entender pobreza. ‘Ah, mas professor, pra quê? Conheço 

pobreza’.  ‘Não. Você conhece e você viu, mas você sabe de onde veio? Você sabe 

qual a teoria que sustenta a resistência da pobreza na sociedade?’. ‘Não’. ‘Então aqui 

você vai ter que aprender, senão, não tem sentido você ser administrador’. Então nós 

alteramos as ciências sociais de uma maneira bastante forte. Eu fiz uma alteração no 

conteúdo programático de ciências sociais que discutia a Administração com outras 

áreas para entender melhor a sociedade, para poder dar embasamento para no ano 

seguinte eu trabalhar sociologia. Então, ciências sociais hoje, o aluno estuda, de 

cara, o que é relação capital trabalho, as teorias que sustentam isso [...] Não é um 

lixo marxista, mas é um entendimento básico para entender a sociedade. Então 

estuda-se pobreza no primeiro ano, então conclui-se estudando a questão da 

desigualdade social no Brasil. Eu digo: ‘A teoria da pobreza é isso, agora vamos ver 

como é a situação brasileira’. Feito isso, onde está a Administração nisso?  [...] 

Aluno de administração tem que estudar a questão da falta de foco das novas 

tecnologias, do abuso do uso de tecnologia, do quanto a alienação conduz a uma 

situação de pouca participação política [...]. Concluímos discutindo felicidade. O 

que eu quero aqui e o que os outros querem na sociedade comigo. Onde está a 

Administração que é gerada na sociedade por desejo das pessoas, necessidade das 

pessoas e vai permanecer enquanto as pessoas quiserem, só e ponto. Não adianta vir 

com essa história de que empreendedorismo é lindo e maravilhoso porque não é bem 

essa fita não. No primeiro ano o cabelo arrepia. ‘Professor, sou filho de empresário’. 

‘Ótimo, aqui você vai aprender a fazer gestão do negócio da família, só que você 

tem que entender onde está inserido, de onde veio, o quão difícil foi para sua família 

constituir o capital’.  
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Ao abordar os temas em sala de aula, as disciplinas sempre acabam identificando 

aqueles alunos que se despertam para a criticidade, “para a gestão pública, para essa questão 

da pobreza”, os quais são chamados para participar do grupo de pesquisa. Atualmente, o 

grupo conta com cerca de cinquenta alunos, não só do curso de graduação em Administração 

do câmpus local, senão também do Tocantins, de outras cidades do estado de São Paulo e 

estudantes de mestrado.  

Ao iniciar o processo de desenvolvimento da extensão a partir do ensino, o professor 

ensina que a extensão também está diretamente vinculada à pesquisa: “Eu trabalho extensão 

como espelho da pesquisa. A pesquisa e a extensão são trabalhadas em coletivo no grupo. 

Para mim não tem pesquisa individual. Para mim não tem extensão individual. Sei que esse é 

o pensamento de uma minoria”.  

Para o professor, o fazer extensão para é algo intrínseco do docente. O que o faz 

mobilizar alunos de graduação e de pós-graduação a saírem duas vezes por ano da 

comodidade de suas casas e se embrenharem em comunidades tradicionais para 

desenvolverem ações extensionistas é o único incentivo “da pessoa para fazer a universidade 

ser socialmente responsável”.  

 

A motivação do professor eu acho que é muito íntima dele porque é muito 

confortável para mim estar a 23 graus aqui, numa sala fechada, uma cadeira 

confortável com uma internet que eu posso ficar no Facebook. Olha, que beleza! 

Como alguns colegas fazem. A motivação é interior para extensão. A motivação 

para extensão não é do exterior para mim, é de mim para o exterior. 

 

O que motiva a universidade a ser socialmente responsável? A pessoa. O que motiva 

o professor sair do ar condicionado, pegar o carro dele, gasolina dele e ir na aldeia 

indígena? Está dentro do professor. É a história de vida dele. É aquilo que ele ralou 

na vida dele e que ele sabe valorizar no olhar as pessoas. A hora que você vê um 

aluno que na hora que termina a aula fala ‘professor, me encontrei na 

Administração. Estava aqui porque era a opção que eu tinha, porque meu pai tem 

uma empresa. Me encontrei’. Sei que tem um viés que é possível, tem um viés que é 

viável para aquilo que eu acredito. 

 

O professor destaca, ainda, que os grupos de pesquisa costumam ter características 

fechadas, as quais aumentam o distanciamento entre professor e aluno. No início, ele teve 

enfrentamentos por parte de colegas. Sua proposta é manter uma dinâmica aberta, “quem 

quiser vai chegando e vai sentando nas reuniões”. Na extensão, principalmente, “essa questão 

da distância entre doutores e alunos não funciona, engessa a relação. A gente tem que estar 

mais próximo dos alunos”. 

A próxima subseção apresenta o projeto de extensão do professor P10. 
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6.2.13 Encontro Ressignificando o Trabalho de Conclusão de Curso 

 

O professor P10 atua como professor e coordenador do curso de Administração de 

uma universidade pública do estado de São Paulo. A partir de sua inquietação: “de tudo o que 

fazemos profissionalmente, qual é a parcela do tempo que dedicamos à comunidade do 

município? e do que fazemos e qual o impacto para o município e região”, propôs o projeto 

Ressignificando o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – para os cursos de Administração 

de sua faculdade. 

 

[...] muitos colegas não moram aqui. Aí eu percebi que os professores vinham para 

cá, faziam seu trabalho muito bem, publicavam em revista na Europa, Estados 

Unidos, China. Bacana. Mas e [a cidade]? Por que não estavam aqui na cidade? 

Quer dizer, faz alguma diferença a gente estar nesta cidade ou não? Isso me 

incomodou. Aí eu mesmo, por mim mesmo, não estou criticando nenhum colega, me 

perguntava o que a cidade tem a ver com isso? Fui ver os alunos. De onde são 

nossos alunos? Peguei os dados: 94% não são daqui. Foram dados de quatro anos 

seguidos. Então quer dizer: 6% dos nossos alunos são daqui. Nós temos 1200 alunos 

de graduação hoje em Administração aqui na faculdade, se não for o maior curso de 

alunos de graduação matriculados. 6% disso é da cidade, e os outros? O que nós 

estamos fazendo aqui? Isso incomodava um pouco. Pensei que a gente tinha que 

olhar boas práticas de relacionamento com a comunidade, escolas de negócios 

fazendo isso no mundo, e o que a gente poderia fazer aqui nesse sentido? 

 

A partir desse dilema, P10 enxergou no TCC uma oportunidade de responder às 

demandas sociais da universidade, questionando qual é o papel da universidade pública e a 

contribuição da universidade brasileira para o Brasil. Ao mesmo tempo, P10 justificou as 

mudanças no Plano Nacional de Educação com a necessidade de incorporar atividades de 

extensão nas estruturas curriculares de cursos de graduação. 

Assim, ao longo de noves meses mobilizou os professores e o Núcleo Docente 

Estruturante – NDE – do curso a pensarem propostas de TCC que realmente tivessem como 

norteador demandas comunitárias para a resolução de problemas, constituindo-se, num 

trocadilho, um Trabalho de Curso com a Comunidade. A aprovação do modelo em vigência 

foi obtida na Congregação da Faculdade, porém não foi um consenso, porque a ideia original 

era fazer um TCC totalmente comunitário. P10 conta como foi o processo de “fazer os 

colegas olharem para o coletivo”: 

 

Eu fui conversar com cada um dos docentes. É um trabalho que tomou tempo, 

trabalhoso. Fui conversar com cada um, mas não no sentido de dissuadir as pessoas 

para fazerem o que eu queria. Fui no sentido de ouvi-los e como a ideia deles 

poderia se juntar a uma ideia... costurar uma ideia individual numa coisa maior. 

Porque em reunião não fluía. Em reunião, você sabe como funciona, tem sempre 

aqueles que falam muito e não são necessariamente os mais ponderados. Então eu 
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percebi: ‘tenho que conversar com cada um’. Fui conversando com cada um, 

divulgando [...] Mas eu tinha uma essência. Eu entendia que aquela essência não 

podia mudar porque senão podia virar um Frankenstein e no fim falar que ia mudar, 

mas no fim fazer uma coisa que na prática não ia mudar nada.  

 

Atualmente, o TCC da faculdade pode ser um relatório de iniciação científica 

desenvolvida formalmente na Universidade; um relatório aprofundado de estágio, o qual 

resolve um problema da empresa na qual o aluno cumpre o estágio obrigatório; ou o TCC 

COM, justamente um trabalho técnico na área de conhecimento do futuro administrador que 

solucione um problema em organizações com ou sem fins lucrativos. A monografia foi 

excluída como modalidade possível de TCC. 

O TCC comunitário deve relacionar o ensino de graduação com a pesquisa e o fazer 

social:  

 

Todos esses TCCs aqui, é bom lembrar, que todos eles entram na área de expertise 

do administrador. Não posso fazer aqui ‘vamos tirar sangue’ e vale como TCC. Não. 

Tem que ser da área de expertise do administrador. Se você for organizar uma 

campanha pra tirar sangue, para ir para um banco de sangue do hospital tal e for por 

um período de tempo X, daí vale. [...] Temos o apoio do CIESP [Centro das 

Indústrias do Estado de São Paulo] e do CVU [Centro de Voluntariado 

Universitário] para identificar os problemas das empresas ou das comunidades. 

 

O professor conta que houve e ainda há resistências. “Foram resistências de não querer 

mudanças. Foram resistências no sentido de questionar quem está fazendo isso e foram 

resistências políticas também. Por que um faz e outro não faz?”, principalmente por parte 

daqueles docentes que defendem que “universidade pública é pesquisa”, a quem P10 contra-

argumenta: “A graduação não foi feita pra fazer pesquisa. É pesquisa na pós-graduação e não 

na graduação. O que nós temos de pesquisa na graduação? A iniciação cientifica.” 

Mesmo com as resistências, P10 é confiante no engajamento dos alunos e na 

construção de um novo posicionamento diante dos dilemas coletivos. O desafio é “plantar a 

semente nos alunos do engajamento social e do envolvimento com a comunidade em que ele 

vive. Tem uns que vão abraçar e tem aqueles que não querem nem saber. Mas a gente plantou 

a semente”. 

Os resultados já estão acontecendo. Muitos estudantes desenvolvem projetos dentro da 

própria faculdade, com o apoio institucional das mais de trinta organizações estudantis 

constituídas pelos alunos. Alguns deles se envolvem com a organização estudantil, fazem seu 

estágio curricular obrigatório em uma empresa com fins lucrativos e, ainda, optam por 

desenvolver um TCC comunitário. O estudante simplesmente poderia optar pelo caminho 

mais conveniente e transformar seu relatório de estágio ou sua atuação na organização 
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estudantil em TCC, porém cerca de vinte alunos dos cento e vinte matriculados em TCC 

optam por ainda fazer um trabalho com a comunidade. P10 acredita que a participação do 

aluno no Centro de Voluntariado Universitário contribui muito para este posicionamento 

voltado à preocupação coletiva. 

O objetivo final é aproximar e envolver a comunidade com a universidade. “É trazer a 

comunidade para o nosso lado”. Em dez anos de implantação da faculdade, muitos cidadãos 

não sabiam que se tratava de uma instituição pública. Além da valorização imobiliária do 

entorno da faculdade, o professor acredita em impactos maiores que poderiam ser gerados 

pelas atividades extensionistas a fim de “se fazer uma sociedade melhor”. 

 

6.2.14 Análise das ações extensionistas aplicadas pelos docentes: dilemas desorientadores 

e engajamento discente 

 

A análise das práticas docentes com ações extensionistas revelou cinco grandes eixos 

temáticos sob os quais se encontram essas ações (Quadro 9). Observa-se que todos esses 

temas estão alinhados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS – e surgiram 

a partir da experiência que cada docente adquiriu ao longo da vida particular ou na prática 

profissional: 

(1) Sustentabilidade ambiental: ações extensionistas preocupadas em promover formas 

de gestão sustentável, com produção e consumo sustentáveis; conservação e uso 

sustentável de recursos naturais; proteção, recuperação e promoção do uso 

sustentável de ecossistemas. 

(2) Empreendedorismo social: ações extensionistas que permitam a criação de formas 

de diminuir a pobreza em todas as suas formas; assegurar uma vida saudável e 

promover o bem-estar a todos; alcançar a igualdade de gênero; fomentar a 

inovação; tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis; promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 

vida; 

(3) Gestão administrativa: ações extensionistas preocupadas em promover o 

crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 

produtivo, e trabalho decente; fomentar a inovação;  

(4)  Políticas públicas: ações extensionistas que visem a proporcionar o acesso à 

justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em 

todos os níveis; 
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Quadro 9 – Principais temas das ações extensionistas 
Principais temas das ações extensionistas Público envolvido Dilemas coletivos abordados Participante 

da pesquisa  

Sustentabilidade ambiental    

TI Verde: reciclagem de componentes eletrônicos Alunos e empresas da região Garantir o uso consciente de produtos 

tecnológicos. 

P1 e P2 

Segurança alimentar por meio da agroecologia Alunos de graduação, produtores locais, 

escolas municipais, Prefeitura Municipal 

Promover a produção e consumo de 

alimentos agroecológicos. 

P7 

Sala Verde REAP: Rede de Educação Ambiental 

da Alta Paulista 

Alunos de graduação, Ministério do Meio 

Ambiente, empresas com ISO 14001 

Implantar e desenvolver a educação 

ambiental numa região carente como forma 

de resistência pessoal e maior envolvimento 

da comunidade. 

P8 

Gestão de resíduos sólidos reciclados no 

município 

Alunos de graduação, agentes públicos locais, 

cooperativas e ministério público 

Manter a visão de educação para a ação e 

transformação social. 

P11 

Diálogo Sustentável e Práticas Vivenciais para o 

Reconhecimento de Bacias Hidrográficas Urbanas 

Alunos de graduação, ONGs, empresas 

privadas, comunidades tradicionais 

Gerar discussão em torno do tema 

sustentabilidade ambiental e atingir metas 

propostas na Agenda 2030. 

P15 e P16 

Empreendedorismo social    

Inclusão social por meio de negócios sociais de 

artesãs ribeirinhas 

Alunos de graduação, SEBRAE e comunidade 

de rendeiras ribeirinhas 

Assegurar condições mínimas de segurança 

alimentar e econômica para comunidades 

vulneráveis. 

P12 

Arte de forma empreendedora: trabalhar aspectos 

de gestão com artesãos locais 

Alunos de graduação, artesãos da região, 

agentes públicos municipais 

Promover oportunidade de crescimento 

econômico. 

P5 

Alinhavando sonhos, costurando esperanças: 

cooperativa de costura 

NEPEP - Núcleo de Estudos e Programas em 

Educação Popular 

Alunos de graduação, professores de diversos 

cursos, mulheres violentadas de bairro do 

município 

Promover a igualdade de gênero ao 

empoderar mulheres a fim de garantir 

sustento mínimo familiar. 

P4 

Projeto Enactus  / CVU - Centro de Voluntariado 

Universitário / PRME – Escritório de 

Sustentabilidade 

Alunos de graduação, professores de diversas 

áreas da Administração, comunidade regional, 

líderes de negócios e organizações parceiras 

Implantar atividades de empoderamento em 

comunidades na região, buscando o 

desenvolvimento dos pilares econômico, 

social e ambiental. 

P9 

Gestão administrativa    

Gestão administrativa e financeira de ONGs Alunos de graduação e ONGs diversas Garantir uma gestão sustentável 

economicamente. 

P13 e P14 

-continua 
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Quadro 9 – Principais temas das ações extensionistas 
-continuação 

Políticas públicas    

Inserção de internos da Fundação Casa no 

mercado de trabalho 

Alunos de graduação, Sistema S, a 

instituição de ensino, internos da 

Fundação Casa 

Contribuir para a construção de sociedades mais 

justas e inclusivas ao garantir acesso ao mercado de 

trabalho de grupos marginalizados. 

P3 

Observatório de democracia e gestão social Alunos de graduação, de pós-graduação, 

comunidades tradicionais amazônicas, 

indígenas e ribeirinhas 

Tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

P6 

Multitemáticos    

Ressignificando o Trabalho de Conclusão de 

Curso 

Alunos de graduação e comunidade local 

do município e de dentro da própria 

instituição de ensino 

Promover comunidades locais pacíficas, inclusivas 

e sustentáveis. 

P10 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de informações das entrevistas (2019). 
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(5) Multitemáticos: ações extensionistas que envolvem dilemas de natureza diversa ou 

mais ampla como promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável. 

 

Nem todos os professores declararam que suas ações extensionistas tiveram como base 

conceitual os ODS, no entanto, as preocupações definidas nos ODS puderam ser observadas 

nos projetos desses professores. Alguns temas de alcance nacional ou global preconizados nos 

ODS são mais difíceis de serem identificados como objetivo das ações extensionistas. São 

eles: (a) Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para 

todos; (b) Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável. Contudo, todos os demais foram, de alguma maneira, 

preocupações docentes e traduzidos em ações extensionistas. 

De acordo com Mezirow (1997), os dilemas desorientadores são situações novas com 

as quais as pessoas se deparam e para as quais acionam um conjunto de experiências para 

lidarem com elas. Os dilemas identificados pelos professores já estavam postos na realidade 

da comunidade na qual estão inseridos. Como defendem Brunstein e King (2018) e Gambrell 

(2016), os dilemas sociais podem ser considerados preocupações coletivas percebidas por 

profissionais mais críticos e preocupados com questões que vão além do desenvolvimento 

pessoal e atendimento dos interesses do sistema social e econômico vigentes.  

As experiências emocionais dos professores entrevistados permitem que eles tenham 

justamente essa maior criticidade e sensibilidade para as questões do desenvolvimento 

humano e atenção para o coletivo e percebam os dilemas desorientadores.   

Mezirow (1997) explica que, quando uma pessoa se depara com uma nova situação 

desafiadora – dilema desorientador -, ela aciona um conjunto de experiências para poder lidar 

com ela. Ao não encontrar respostas em seu repertório de experiências, surgem perguntas, 

questionamentos e reflexões sobre a vontade ou a necessidade de mudar aquela realidade 

observada. No caso dos professores, essa tensão foi atenuada por meio das ações 

extensionistas. Diante dos dilemas, os professores tiveram perturbados as suas ações e os seus 

valores habituais, o que gerou os gatilhos para o encontro com novas experiências e, 

possivelmente, a criação de um novo conhecimento. 

O gatilho foi necessário ao professor para que ele acionasse suas experiências 

pregressas para saber como lidar com a nova situação para a qual ele está sensibilizado. Todas 

as experiências emocionais apresentadas e descritas em subseção anterior ajudam a constituir 

uma resposta para o porquê os professores se engajam e envolvem seus alunos na solução de 
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problemas coletivos e a definirem os gatilhos para agirem em direção aos dilemas 

desorientadores. 

A partir da fala dos professores, foi possível identificar esses gatilhos e agrupá-los em 

quatro temas, os quais estão organizados no Quadro 10.   

 

Quadro 10: Gatilhos para o endereçamento de ações extensionistas 
Gatilhos gerais Gatilhos específicos 

Questões ideológicas 

(representam uma luta 

pessoal do professor) 

 a responsabilidade na formação de um administrador consciente das causas 

sociais; 

 a resistência contra um modelo educacional limitador em relação a questões 

ambientais e sociais; 

 o querer agir para mudar algo; 

Oportunidades pessoais 

(representam uma ocasião 

favorável, algo sazonal)  

 a oportunidade de trabalhar com pessoas envolvidas com projetos de extensão 

de olhar coletivo;  

 a oportunidade de ajudar comunidades isoladas; 

 o contato precoce com realidades sociais problemáticas ou deficitárias; 

 um artigo de jornal que chamava a atenção para uma problemática coletiva e 

social; 

 o apoio institucional para as ações; 

Necessidades da 

comunidade 

 a violência urbana; 

 a necessidade coletiva de produção de alimentos orgânicos e sustentáveis; 

Carreira do professor 

 a cobrança pessoal e institucional para progressão na carreira e visibilidade 

acadêmica; 

 as pesquisas realizadas na carreira acadêmica; 

 a própria natureza da atuação profissional. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados das entrevistas (2019). 

 

 

Os gatilhos relatados são situacionais e orientados pelo comportamento pró-social do 

docente. Mesmo naqueles professores que relatam que não possuem nada mais do que a 

própria motivação pessoal para a ação de mudança – traços disposicionais para o 

comportamento pró-social –, os gatilhos são determinados pelas interações sociais com o seu 

meio (exemplo: oportunidade de trabalhar com pessoas envolvidas em extensão); pela 

conveniência (exemplo: na atuação acadêmica e profissional) ou incentivos (exemplo: apoio 

institucional como bolsas de estudos e progressão na carreira).  

Os dilemas identificados e abordados pelos professores em seus projetos e disciplinas 

não estão circunscritos ao desenvolvimento individual do professor ou do aluno, senão que 

atendem a interesses coletivos. Da mesma forma, eles não são catastróficos, negativos ou de 

escala global, e sim locais e, de certa forma, positivos, pois almejam uma mudança no seu 

entorno social. Esse entorno foi, geralmente, a comunidade interna ou próxima à instituição 

de ensino desses professores e alunos, o que leva à discussão de responsabilidade do 

professor, do aluno e também da própria universidade no enfrentamento desses dilemas e 

transformações coletivas.  
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Uma vez diante dos dilemas, os professores acionam estruturas culturais, linguísticas e 

emocionais, as quais foram formadas no processo de socialização e aculturação (MEZIROW, 

1997; MEZIROW, 2013), para interpretá-los e encontrar soluções para os problemas 

(DEWEY, 1986). Portanto, pelas experiências extensionistas narradas, os professores estão 

enxergando na extensão universitária uma oportunidade de criação de espaços de 

aprendizagem mais colaborativos para fazer com que seus alunos, ao menos, olhem para uma 

realidade social diversa da sua de origem e se exponham a ela. 

Um exemplo do que pode ser feito, com cuidado, pelos professores é a criação de 

momentos de catarse em sala de aula. Um espaço para que os alunos exponham situações 

cotidianas que os oprimem e, após isso, sintam-se livres e confiantes. P1 narra como 

conseguiu o engajamento dos alunos após a exposição de alunos de uma turma de Gestão de 

Recursos Humanos a um momento de catarse. P1 deixa claro que nenhum professor das 

instituições nas quais trabalhou tem esse pensamento, ou seja, esse olhar para desvelar as 

experiências emocionais dos alunos e o que elas podem revelar: 

 

Por exemplo, eu dei aula numa turma de RH e eles tinham muitos conflitos: não vêm 

na aula, faltam, não estão nem aí, fazem o trabalho e não se dedicam, vêm na aula no 

dia que quer. Um dia eu falei ‘vou acabar com isso’. Cheguei num dia que tinha 

quatro aulas direto: ‘Pessoal, quero um círculo para a gente trabalhar’. Fizeram... 

Uma coisa que eu acho também que influencia bastante esse sistema, uma carteira 

atrás da outra. Um círculo está todo mundo junto no mesmo nível. ‘A dinâmica da 

sala hoje é assim: cada um vai falar quais são as dificuldades que tem para estar 

aqui. 2 minutos no máximo’. Tinha gente chorando. Aquela que mais era atacada, 

porque um dia ia, outro não, ia embora mais cedo, ela tinha uma avó com câncer. 

Era ela e a avó, então, quando a avó não estava bem, ela não conseguia ir, ou se a 

avó passasse, mal ela tinha que ir embora. O menino que era muito bom, de repente 

começou a não se dedicar mais. O grupo reclamou muito dele: ‘ele era tão bom e 

agora não se dedica mais’. Ele passou na faculdade, fez um exame e descobriu um 

diabetes. Ele não conseguia admitir e se conformar com isso, 20 anos!, que ele ia ter 

que tomar insulina para o resto da vida. Era uma característica hereditária, e o pai 

dele sempre foi muito ruim para ele, daí ele falou: ‘Além de o meu pai ser muito 

ruim para mim, ele me deixa uma herança dessas’. Daí todo mundo chorou, ele 

chorou. Tinha a quinta e sexta aula do outro professor, a turma não queria parar. A 

menina que era muito nervosa, bocuda, estressada, contou que foi adotada, a mãe 

dela a abandonou. No outro dia a sala era outra, todo mundo colaborando. Disseram 

para a menina que estava com a avó: ‘se você precisar de alguma coisa, eu posso te 

ajudar’. ‘Eu não trabalho, se precisar eu fico no hospital’. Mudou a turma. Nós 

conseguimos trabalhar muito melhor; todos os professores. Eles me perguntaram: ‘o 

que aconteceu?’ Eu só falei: ‘cada um vai falar a sua dificuldade’. Daí começaram a 

falar. Pronto, acabou aquela questão toda aflorada. Eles começaram a participar. 

 

No entanto, somente a exposição dos alunos não basta para a ação. É preciso engajá-

los, fazê-los interagir com compromisso com a realidade a ser mudada. Os professores devem 

ser capazes de mostrar a seus estudantes o que a Administração pode fazer em relação a estes 

objetivos e trabalhar com eles, envolvendo-os e comprometendo-os em sua persecução. Logo, 
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as principais estratégias contadas pelos professores para engajar seus alunos nas ações 

extensionistas estão apresentadas no Quadro 11:  

 

Quadro 11: Estratégias de engajamento dos alunos em ações extensionistas 

Estratégias que têm 

potencial para 

apresentam um dilema 

desorientador ao aluno 

ou fazê-lo interessar-se 

por algum 

 Trabalhar artigos científicos ou profissionais (de revistas e jornais) para 

contextualizar o problema global e localmente. 

 Abordar pessoalmente o aluno e explicar-lhe o projeto. 

 Realizar eventos de integração dos alunos ingressantes e, nestes encontros, 

apresentar-lhes as ricas possibilidades que a universidade tem de projetos 

extensionistas e organizações estudantis. 

 Divulgar os projetos de sala em sala e em pequenos eventos ao longo do 

período letivo. 

 Fomentar os centros de voluntariado universitário. 

 Promover, inicialmente, eventos comunitários de caráter assistencialista para 

trazer esta realidade para dentro da universidade e apresentá-la aos alunos. 

 Realizar visitas técnicas a fim de apresentar e expor o aluno a uma nova 

realidade. 

 Criar oportunidades para momentos de catarse em sala de aula.  

 Oferecer bolsas de estudo, pois cria uma oportunidade de interesse para o 

aluno. 

Estratégias que têm 

potencial para ajudar o 

professor a identificar 

os pressupostos atuais 

dos alunos 

 Apresentar a situação-problema e fazer perguntas, desafiando os alunos a 

comparar o que eles já sabem (pressupostos atuais) com outras formas de 

pensar ou enxergar o problema. 

 Fazer discussão em pequenos grupos sobre os dilemas apresentados. 

 Usar a própria disciplina como oportunidade de desenvolver pequenos 

projetos que se convertam em ações maiores. 

Estratégias que 

encorajam os alunos a 

envolver-se na reflexão 

crítica 

 Levar os alunos in loco para conhecer a realidade a ser trabalhada. 

 Fazer com que os alunos vão sozinhos até a comunidade e identifiquem suas 

demandas, fazendo um mapeamento da situação. 

 Trazer professores e profissionais de diferentes áreas para dentro da sala de 

aula a fim de contrapor ideias sobre o mesmo tema.  

 Oferecer aos alunos novos componentes curriculares e metodologias ativas de 

ensino que oportunizem um olhar coletivo. 

Estratégias que têm 

potencial para 

encorajam o discurso 

crítico do aluno 

 Apresentar os resultados das visitas realizadas in loco aos colegas.  

 Criar e oferecer espaços, na universidade, livres e democráticos de discussão 

sobre diferentes temáticas sociais, sejam grupos de pesquisa ou uma simples 

roda de conversa, que encorajem o discurso crítico. 

 Oferecer aos alunos novos componentes curriculares e metodologias ativas de 

ensino que oportunizem um olhar coletivo. 

Estratégias que têm 

potencial para testar 

novas perspectivas de 

significado dos alunos 

 Oferecer aos alunos novos componentes curriculares e metodologias ativas de 

ensino que oportunizem um olhar coletivo. 

 Criar uma rede de parceiros (empresas, organizações, centros, comunidades) 

que recebam os alunos e lhes ofereçam um local para suas ações. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados das entrevistas e baseado em McGonagal (2005). 

 

Observa-se clara prevalência para as estratégias que geram uma exposição do 

estudante ao dilema coletivo, apenas apresentando-lhe uma situação desorientadora ou 

criando-lhe uma. Dessa forma, as estratégias subsequentes, as quais são as que podem 

proporcionar efetivamente uma aprendizagem transformadora no aluno, foram as menos 

explicadas pelos docentes entrevistados. 

Portanto, as próximas subseções tratarão de investigar como as estratégias usadas 
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pelos professores no engajamento de seus alunos por meio das atividades extensionistas estão 

permitindo a ambos investigar e encontrar soluções para os dilemas identificados, gerando 

conhecimento e transformação a todos os atores envolvidos (alunos, professores, instituição 

de ensino e comunidade). 

 

6.3 A APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA DO ALUNO E DA COMUNIDADE A 

PARTIR DA PERSPECTIVA DO PROFESSOR 

 

Esta subseção organiza as informações das entrevistas com os docentes para 

identificar, compreender e explicar como acontece o processo de aprendizagem 

transformadora nos alunos que se engajaram nas atividades de extensão a partir da visão dos 

seus professores. Também, apresentam-se os saberes da área da Administração que 

professores e alunos estão mobilizando para enfrentar e resolver os dilemas coletivos 

suscitados. Para isso, o texto está organizado de forma a apresentar o que o professor acredita 

que o aluno aprendeu; como o professor ajudou os alunos a mobilizar os saberes da 

Administração para atuar diante dos dilemas coletivos; como os alunos mobilizaram esses 

saberes; e, finalmente, como o docente acredita que suas ações extensionistas e os saberes 

construídos e mobilizados por eles e por seus alunos transformaram os alunos e a 

comunidade. 

Quando os professores foram questionados sobre o que eles achavam que seus alunos 

tinham aprendido com o projeto de extensão, suas respostas remeteram, num primeiro 

instante, ao o que é formar e ao o que é ser um administrador. Portanto, a aprendizagem e o 

desenvolvimento das competências dos estudantes dependeram de como o professor atribuiu 

significado ao ser professor e administrador para, assim, relatar quais conhecimentos e 

habilidades eles julgavam importante para a formação do administrador.  

Igualmente, o desenvolver as competências de um profissional nunca está separado do 

contexto no qual ele está inserido (SANDBERG; DALL’ALBA, 2006). Dessa forma, é 

necessário contextualizar aqui como estão os cursos de Administração no Brasil para se 

compreender de quais futuros profissionais se está falando. 

A partir de dados da última edição da Sinopse Estatística da Educação Superior 2018 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP –, o curso 

de Administração e suas diversas modalidades, como Administração Pública, são oferecidos 

por 1774 instituições, sendo 215 públicas (12,1%) e 1559 privadas (87,9%). No total são 5134 

cursos, 669 em instituições públicas (13%) e 4465 em instituições privadas (87%). A região 
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sudeste concentra o maior número de instituições, cursos e matrícula, seguida pelas regiões 

sul, nordeste, centro-oeste e norte (INEP, 2019).  

Ainda, o curso de Administração e modalidades são aqueles, dentre todos os outros 

cursos de graduação existentes, com o maior número de alunos matriculados em instituições 

públicas e privadas (1.214.637 matrículas) no Brasil, estando 151.137 alunos matriculados em 

instituições públicas (12,4%) e 1.063.500, em instituições privadas (87,6%); seguido pelos 

cursos de Engenharia, em todas as suas modalidades (1.056.874 matrículas); Direito (879.234 

matrículas); e Ciências da Educação (714.580 matrículas). Do total de 8.286.663 alunos 

matriculados no ensino superior brasileiro, a Administração reúne 16,3% deles (INEP, 2019). 

Portanto, quando se fala de futuros profissionais de Administração, refere-se a um total de 

mais de 230 mil novos administradores no mercado de trabalho a cada ano, cuja formação em 

massa baseia-se em currículo de transferência de literatura norte-americana e que privilegia a 

divisão do trabalho, a especialização e o mecanicismo (NICOLINI, 2003; REATTO; 

MAGGI-DA-SILVA, 2018). 

 

A maior parte dos alunos adentra a academia de Administração querendo ir direto 

para logística, para financeiro, para administração de produção. São disciplinas mais 

práticas. Eles querem isso. Mas eles têm que passar por essas regenciais [referindo-

se à Sociologia, Filosofia, Metodologia da Pesquisa Científica], porque são essas 

que instrumentalizam a competência. Então, eles resistem. (P6) 

 

Para P11, o papel do administrador é interagir com as pessoas e convencê-las a fazer 

algo buscando alcançar um objetivo. Este profissional tem um papel enorme na persuasão, 

pois ele não faz nada sozinho, senão que depende dos outros para a tomada de decisão (P11, 

P1 e P2). Portanto, o administrador precisa desenvolver habilidades comunicativas. O 

administrador deve ser capaz de olhar para o grupo, compartilhar discussões, construir 

possibilidades de resolução de conflitos e problemas coletivamente: “Ele [o aluno] vai ter que 

aprender a falar com o zelador para começar a perceber que todos são importantes para ajudar 

a resolver um problema” (P11). Ao agir dessa maneira, P7 acredita que os estudantes 

aprendem a enxergar o outro, a pensar coletivamente, a não se preocupar a ser somente 

gerente “disso ou daquilo”,  

P1 acredita que o administrador deve ser e atuar como um agente multiplicador de 

condutas honestas. Na tomada de decisão cabe um valor moral que deve estar na essência da 

formação do administrador: a honestidade... 

 

...e isso que temos que formar na administração. Por quê? O administrador é aquele 

que vai aprovar o projeto ou não. ‘Vamos trocar o filtro da (máquina) que vai 
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produzir? Sim ou não?’. Depende da aprovação lá de cima. Onde serão jogados os 

resíduos? No rio? Quem vai definir isso? O administrador. 

 

Embora se possa argumentar que valores morais são formados na socialização 

primária, P2 defende que muitos alunos vão para a sala de aula sem uma base familiar, a qual 

ainda pode ser aprendida na faculdade para se formar o profissional honesto: 

 

Porque ele vai ter uma faculdade 2 anos, 4 anos, 5 anos, acho que a instituição de 

ensino consegue ainda mudar esse comportamento. Não é falar: o que veio de casa 

está pronto. Não. Ele consegue mudar o olhar e mudar a atitude. Não adianta eu 

passar o conceito, ensinar eles até terem o conhecimento, mas se eles não tiverem 

uma mudança de hábito que é a atitude, a ação de colocar esse conhecimento em 

prática. Então nenhuma formação, engenharia, administração, saúde, nenhuma 

formação, só a parte técnica, o conhecimento técnico, competência técnica acho que 

é suficiente. Acho que tem que ter uma formação de cidadania, de comportamento, 

para ele utilizar isso dentro da profissão também. Primeiramente dentro da profissão. 

 

P1 e P2 acreditam que conseguem atingir resultados na formação de administradores 

com princípios humanizados ao trabalhar com eles questões éticas em sala de aula e, também, 

no convívio com os alunos fora do espaço formal de aprendizagem.  

Para outros professores como P3, P10 e P12, o administrador é o profissional capaz de 

vislumbrar novas possibilidades de negócios, desenvolvê-los para que melhorem a realidade 

na qual estão inseridos, pensando além da lucratividade e dando oportunidades para que as 

pessoas transformem a sua própria realidade e a de outros: 

 

Não dá mais para ficar fechado nessa coisa de formar o gestor só para trabalhar em 

grande empresa para sair de pastinha na mão para ir para o trabalho. Não tem. Não 

tem espaço e a gente tem uma outra realidade. Principalmente no Brasil, 

principalmente essa geração agora que precisa construir o país. (P3) 

 

P3 orienta que as escolas têm que acordar para a formação de gestores com o perfil 

multidisciplinar, pois, como explica P10, “os problemas não estão dentro das caixinhas [de 

conhecimento]. Os problemas são transversais. Eles são interdisciplinares e requerem 

multitarefas, ainda mais hoje que estamos na era da complexidade”. 

Portanto, o aprendizado que os estudantes tiveram parte dessas visões que os 

professores participantes da pesquisa têm sobre o que é ser e formar um administrador. 

Assim, os docentes acreditam que seus alunos que participaram das atividades extensionistas 

aprenderam, primordialmente, “tudo aquilo que não está na grade curricular, que está oculto” 

(P10).  

Os professores foram unânimes ao relatar que o real aprendizado dos alunos não foi o 

técnico-científico, mas o desenvolvimento de competências socioemocionais, as quais 
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consideraram as mais importantes para a nova geração de administradores. “Recentemente, a 

ONU – Organização das Nações Unidas – publicou estudo conduzido em mais de cinquenta 

países, o qual concluiu que o jovem brasileiro é um dos que mais tem dificuldades de 

trabalhar em grupo” (P11). Assim, os projetos de extensão visavam a uma formação integral 

que contemple aspectos como cidadania; nova visão de mundo; preocupação socioambiental; 

relacionamento interpessoal; comunicação; oratória; liderança; motivação para a mudança; 

resolução de conflitos; responsabilidade social; enxergar novas possibilidades; respeito; 

sensibilidade; saber dialogar e saber ouvir. Todos esses termos apareceram repetidamente em 

todos os discursos docentes: 

 

Acho que essa relação interpessoal para os alunos, como o aprender comunicação, 

ajudou. Também na elaboração de material didático. São aspectos que contribuem 

ali para a assertividade, mas a parte de respeito, relação interpessoal, de 

sensibilidade, acho que é o principal, a criação de um vínculo, quebrar uma barreira, 

enxergar um pouquinho mais o outro. Acho que isso foi o principal papel que a 

gente teve com o projeto ali perante os alunos. Foi muito bacana, muito gostoso. 

 

O professor P5 dá exemplo de como os alunos acionaram os conhecimentos adquiridos 

com as disciplinas da grade curricular do curso para aplicá-los no projeto: 

 

Relacionar os conteúdos da Administração foi bem tranquilo. A gente tem aluno que 

está no primeiro ano e aluno que está no último. Então, quando era conteúdo do 

pessoal que estava no começo e ainda não tinha tido, o pessoal do último ano 

ajudava. Não que o pessoal que estava no primeiro e segundo ano não iriam dar este 

conteúdo, mas o pessoal do último ano dava um respaldo para ensinar o conteúdo, 

fazer e eles conseguirem ir lá e fazer a aula acontecer. Então eles conseguiram fazer 

o vínculo muito tranquilo desse processo aí dentro dos conteúdos. Isso não dá para 

discutir muito, não. 

 

Até porque tem um acompanhamento do professor. A gente tem que sentar, preparar 

a aula, a gente apresentava a aula na reunião do PET para os outros petianos. Então, 

ali no meio, eles faziam papel de advogado do diabo: ‘aqui não está legal’; ‘troca 

este termo porque não vão entender’. A gente fazia esse trabalho de três alunos 

serem responsáveis pela elaboração do conteúdo, mas todos assistiam às aulas, 

davam palpites para arrumar a aula e depois a gente levava a aula para o projeto. 

 

Os alunos desenvolveram um perfil mais colaborativo ao “enxergar um pouquinho 

mais a necessidade do outro” (P7). “O grande ganho fica com os conhecimentos informais” 

(P7), com aquilo que o aluno “leva e pode reproduzir lá na frente, no ambiente profissional. 

Não fica só durante o curso, mas depois eles continuam com elas, eles vão para as empresas e 

levam isso, eles pensam e modificam as coisas” (P1). Por isso, para P2, P15 e P16, esta 

mudança de atitude dos alunos diante da realidade social é o principal objetivo do ensino e da 

extensão indissociáveis. 
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Portanto, pode-se inferir que os docentes afirmaram que seus alunos se empenham na 

resolução dos problemas do dilema desorientador proposto pelo docente e que o aprendizado 

gerado foi capaz de transformar os pressupostos do estudante. 

Porém, o simples fato de o indivíduo passar por experiências marcantes não é 

suficiente para haver uma transformação (MERRIAM, 2004) dos esquemas e estruturas de 

referência do aluno. Ainda são necessários dois processos: a reflexão crítica e o discurso 

reflexivo. A reflexão crítica “é o questionamento sobre a integridade das suposições e crenças 

baseadas nas experiências anteriores. Frequentemente acontece em resposta a uma percepção 

de contradição entre nossos pensamentos, sentimentos e ações” (TAYLOR, 1998, p. 9). Já o 

discurso reflexivo é a prática comunicativa da reflexão feita e dos novos esquemas de 

referência do indivíduo, os quais devem ser notados pelo outro (MEZIROW, 2013). 

A professora P4 relata detalhadamente, e com exemplo, como acontece a reflexão 

crítica do estudante engajado em atividades extensionistas e o que ela considera como 

transformação: 

 

Eu acho que a primeira coisa que muda é uma reflexão íntima que ele faz da sua 

própria vida. ‘Professora, como eles são felizes. A gente achava que esse povo fosse 

tudo revoltado, e com tão pouco, como eles partilham, socializam’. O que eu 

percebo primeiramente é essa reflexão bem íntima que eles fazem do eu, de como eu 

me relaciono com o mundo. Muitos tinham a coisa do eu: ‘eu venho de carro, vou 

embora de carro, meu pai paga minha faculdade’. Não há um compromisso social. 

Eu acho que a extensão tem esse grande potencial revelador na vida das pessoas, de 

despertar a emoção mesmo, o amor ao próximo, de saber que cada pessoa reage de 

um jeito que, às vezes, para aquele extensionista, aquele aluno que está indo pela 

primeira vez, é inesperada aquela reação. Você vê, a penúltima ação que a gente fez, 

a gente arrecadou umas cestas básicas para levar. Havia um menininho lá, Jonathan, 

11 anos, eles ficaram até o final da ação para ver o sorteio. Na hora que saiu o nome 

dele daquela cesta básica, esse menino pulava dessa altura. ‘Nossa! Vou levar para 

minha mãe’. E isso, na cabeça daquele aluno que tem uma situação financeira boa, é 

uma imagem que ele carrega para o resto da vida: o menino ficou feliz com um 

pacote de arroz, dois quilos de feijão, e eu sou feliz com o quê? O quanto que a vida 

me dá? Não só meus pais, mas a vida, essa relação, eu acho que até chega a ser 

espiritual mesmo, porque vai bem no íntimo daquela pessoa. Eu acho que essa é a 

primeira transformação, e depois é querer retribuir: ‘olha, eu quero, a próxima eu 

vou’, ‘a próxima a gente pode fazer isso’. Então, a primeira coisa é uma reflexão 

muito intima e depois o que eu posso fazer para melhorar, qual é a minha 

contribuição no mundo, qual é a minha função enquanto pessoa. Acho que isso 

muda muita coisa, a gente percebe que isso é uma ação transformadora não só no 

ambiente universitário, mas fora também. Ele [o aluno] carrega isso para sua vida 

social em todos os sentidos. 

 

A fala de P4 ilustra como ocorrem as mudanças cognitivas, afetivas e conativas nos 

estudantes a partir do momento que eles se fazem questionamentos que desafiam seus 

pressupostos. Estas interrogações, que fazem parte do processo de reflexão crítica, são 

importantes porque “a aprendizagem só pode ser considerada transformadora se ela envolver 
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um questionamento fundamental e reordenado de como alguém pensa ou age” (MERRIAM, 

2004, p. 62).  

Outros relatos de transformação do aluno foram dados pelos professores. P8 acredita 

que a transformação leva anos, principalmente quando o assunto são questões 

socioambientais, pois o aluno precisa amadurecer para fazer uma discussão mais crítica e 

menos romântica dos problemas que cercam a temática. Daí a dificuldade de se conseguir 

produzir e reproduzir um discurso crítico. Kegan (2013, p. 63) afirma que o discurso reflexivo 

é possível quando há “o afastamento da mente socializada para a mente autoral”. Como 

afirmam os professores entrevistados, é fazer com que os alunos consigam pensar no seu 

papel de futuro profissional atuando numa sociedade para construí-la de forma mais justa, 

igualitária, ou transformando-a para que assim se torne. E não que esses alunos sejam apenas 

estudantes passivos de um conhecimento transmitido pelo professor e pelas instituições de 

ensino como único e correto. 

Outra forma de transformação é quando os alunos reencontram o professor e lhes 

contam seus êxitos profissionais, do quanto os projetos de extensão contribuíram para, por 

exemplo, conquistar uma vaga de trainee (P9, P4), na tomada de decisão de abertura de um 

negócio inovador (P12), mas, acima de tudo, no seu comportamento e atitudes dentro da 

organização (P1).  

P1 narra o caso de um aluno que entrava na sala de aula com boné, fones de ouvido, 

sentava-se na última carteira e dormia. Apesar da tentativa da professora de fazer com que o 

aluno se envolvesse nas atividades, o aluno continuava resistente. Até que P1 decidiu 

perguntar-lhe sobre seu comportamento em sala. O aluno lhe contou que desistiria do curso 

porque a mãe tinha uma doença gravíssima e que ele se via impossibilitado de ajudá-la por 

ainda não ter condições de ter habilitação para dirigir. Foi desta maneira que P1 conversou 

com ele:  

 

Ele achando que ia perder a mãe e não podia fazer nada. Eu falei ‘você pode. Deixar 

de estudar não vai ser a melhor atitude que você vai ter. Você precisa trazer um 

pouco de alegria para sua mãe. Precisa estudar para ela ver que você está estudando. 

Você acha que sua mãe doente quer ver você fora da escola? Ela vai ficar pior e 

triste. A alegria melhora muito o estado de saúde, pode até curar. Se as pessoas são 

muito tristes e tem uma doença simples, podem até morrer. Você precisa dar orgulho 

para sua mãe. Vem na escola, faz seu trabalho, fica alegre, conversa com ela. 

Mesmo que você tenha seu coração partido. Quando você estiver com ela, otimismo, 

brinca, dá risada. Com 18 anos você já pode tirar sua carta e vai poder acompanhar 

sua mãe’. ‘Mas será que vai dar tempo?’ ‘Vai. Pede a Deus que você vai sempre vai 

arrumar um vizinho, amigo, alguma coisa para levar sua mãe para fazer o tratamento 

e vai dar certo’. Daí ele foi melhorando, começou a prestar atenção na aula, tirou 

carta já. Todo final de aula ele vinha falar alguma coisinha: ‘minha mãe ficou 

melhor’. Foi estudando, já começou a tirar nota boa na prova, começou a levar ela 
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para fazer o tratamento. Quando chegou no final do curso, a mãe dele ficou boa, ele 

cortou o cabelo dele, tirou o boné. Ele cresceu. Conseguiu um cargo super na 

empresa. Quando chegou no último semestre do curso, você precisa ver o menino 

falando das experiências na empresa. Na aula ele já falava ‘onde eu trabalho tem 

isso, isso’. Eu acho que isso é um professor. 

 

A história de P1 representa os estágios da transformação (PROCHASKA; 

NORCROSS; DICLEMENTE, 1994). No primeiro estágio, a pré-contemplação, o aluno se 

mostra resistente à mudança. Se não houver pressão para que ela aconteça, a qual foi exercida 

pela atuação da professora, o indivíduo volta rapidamente para os velhos padrões. No segundo 

estágio, a contemplação, o aluno toma conhecimento de que o problema existe e o 

compartilha com um outro, porém não age. No terceiro estágio, a preparação ou 

determinação, o indivíduo já decidiu mudar, porém ainda não tentou. É necessário que alguém 

o apoie, alimente sua determinação e o prepare para a mudança, papel este que coube à 

professora. No quarto estágio, a ação, o estudante mudou seu comportamento, suas 

experiências e o seu próprio ambiente. As mudanças cognitivas (tirar boas notas), afetivas 

(melhorou o humor; tornou-se participativo nas aulas) e conativas (prestar atenção às aulas; 

conseguir a habilitação; cortar o cabelo e tirar o boné) foram perceptíveis aos outros. O 

desafio maior está no quinto estágio, a manutenção, o indivíduo luta para não retornar aos 

padrões anteriores e este estágio pode durar a vida toda. Por fim, o sexto estágio, a 

finalização, o qual se caracteriza pela total mudança do indivíduo e não há mais chances de 

retrocesso. Estes dois últimos estágios fogem do alcance do professor em descrevê-los, pois 

são poucos os que mantêm o contato com o professor durante a vida de egresso da 

universidade. 

Por meio de conjecturas, vários professores relataram acreditar que as transformações 

percebidas em seus alunos são “como um legado extraordinário, porque a extensão tem esse 

poder de causar essa reflexão” (P4).  

P13 acredita que noventa por cento dos seus alunos que se envolveram nas ações 

extensionistas são capazes, com a ajuda da docente, de refletir acerca do que aprenderam. “No 

quesito pessoal, deparam-se sempre com situações com as quais não estão acostumados 

(pobreza, fome, dependência química), que os fazem dar um olhar diferente para as suas 

vidas. No profissional, têm a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos 

em sala de aula”. Já a professora P14 não vê grandes resultados de transformação, justamente 

porque não há a possibilidade de manutenção: “Para muitos é uma realidade muito distinta da 

que eles vivem e depois se esquecem daquilo que viram” (P14). 
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P1 acredita que o aluno leva a experiência para o ambiente de trabalho: 

 

Como será que ele vai lidar com os problemas dos funcionários da empresa? Será 

que ele vai lembrar ‘nossa, eu tive um problema e eu fui tratado assim. Agora essa 

pessoa está com um problema, será que eu não consigo uma solução?’. Mudar um 

funcionário de turno, mudar um funcionário de departamento para que ele não seja 

prejudicado e continue na empresa. O que será que ele pode fazer com isso? Virar aí 

uma corrente. Porque não adianta o professor ir lá e ensinar só a parte técnica. Ele 

precisa ensinar a parte comportamental e precisa contribuir com o crescimento do 

aluno para que, depois, o aluno lá fora contribua com outras pessoas também. 

 

Para enfatizar a urgência de transformações, P11 reitera todos os esforços de prover a 

reflexão crítica para uma aprendizagem transformadora nos estudantes por meio da extensão, 

porque “somos uma sociedade de organizações, não tem como haver transformação, uma 

mudança, um novo tipo de economia, para um novo tipo de sociedade, se as pessoas não 

tiverem uma nova visão de mundo”. 

O processo de aprendizagem transformadora proposto, originalmente, por Mezirow 

(2013) tinha o foco na transformação do indivíduo com fins de autodesenvolvimento. Após 

críticas à sua teoria devido ao baixo interesse dela pelo social, Mezirow expandiu sua teoria 

para dar mais ênfase no papel da transformação e da ação social como objetivo de toda a 

aprendizagem transformadora, afirmando que a educação de adultos deve se dedicar a 

promover mudanças sociais, modificar práticas, normas, instituições e estruturas 

socioeconômicas opressoras (CALLEJA, 2014; MEZIROW, 2013). 

Até o momento, esta subseção tratou de descrever como os professores acreditam que 

ocorreu uma transformação no aluno. No entanto, outra inquietação proposta nesta tese é 

compreender como os professores acreditam que suas ações extensionistas constribuíram para 

mudar algo na comunidade nelas envolvidas.   

Assim, com a finalidade de compreender como a aprendizagem transformadora dos 

alunos impactou a realidade social, perguntou-se aos professores quais transformações eles 

acreditavam que poderia ter havido na comunidade, por meio das pessoas que receberam a 

ação. 

As respostas foram, na sua maioria, evasivas ou pouco profundas, denotando que “é 

um desafio muito grande chegar à comunidade externa” (P7) e “trazer a comunidade para o 

nosso lado” (P10). Na maior parte dos projetos, uma ou outra ação conseguiu afrontar o 

dilema desorientador e atingir o problema. 

Por exemplo, P7 conta que conseguiu aproximar os produtores de alimentos orgânicos 

para um processo de certificação agroecológica. Porém, não conseguiu, ou conseguiu por 
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pouco tempo, que a comunidade tivesse acesso a esse alimento.  

Na experiência de P5 com o projeto de empreendedorismo para artesãos, o professor 

narra que conseguiu uma excelente devolutiva dos participantes em relação às aulas do curso: 

“que entenderam o conteúdo, que agora notam que isso já está fazendo a diferença no jeito 

como eles estão fazendo aquilo”. 

O professor P3, em seu projeto com internos da Fundação Casa, conseguiu que eles se 

inserissem no mercado de trabalho, mas relata que a ideia é ir além disso; “é conseguir tirar 

essas pessoas daquele ambiente e colocá-las em outros bairros para que eles morem em outros 

locais”.  

As ações de P13 com uma ONG de recuperação de dependentes químicos deveriam 

mostrar claramente como eram realizados os atendimentos dos internos e a gestão dos 

recursos financeiros. O projeto recebeu apoio da Secretaria de Saúde do estado, fazendo com 

que conseguissem dobrar o número de pessoas atendidas na comunidade devido ao aporte de 

recursos por parte do estado. Para que tenham impacto social, P1 defende que as ações 

extensionistas devem ser consideradas um processo contínuo das ações e revisão delas para 

nova aplicação e geração de conhecimento atualizado.  

Este último exemplo chama a atenção para a importância do apoio institucional nas 

ações de extensão universitária, o qual foi visto pelos docentes como uma barreira. Este 

assunto será discutido em posterior subseção. Logo, enquanto os docentes não conseguem o 

apoio e envolvimento institucionais que demandam, seguem trabalhando “sobrecarregados, 

mas felizes” (E37), “jamais desistindo da luta” (P16) e com o alento da parábola da estrela do 

mar parafraseada por P10: 

 

É aquela parábola do rapaz andando na praia com um monte de estrela do mar no 

chão, não é? Milhares de estrelas do mar no chão, aí ele está andando, ele pega uma 

estrela e joga na água. Pega outra estrela e joga na água, mas tem milhares. Aí passa 

alguém do lado e fala: ‘o que você está fazendo? Você acha que você vai colocar 

todas essas estrelas dentro da água?’ A quem ele responde: ‘não vou, mas para essa 

daqui eu fiz a diferença’. Mais ou menos isso.    

 

A próxima subseção discute a aprendizagem transformadora dos alunos e da 

comunidade a partir da perspectiva dos próprios alunos que se envolveram nas atividades 

extensionistas apresentadas. 
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6.4 A APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA DO ALUNO E DA COMUNIDADE A 

PARTIR DA PERSPECTIVA DOS ALUNOS 

 

Esta subseção organiza as informações dos relatos escritos colhidos dos alunos que 

participaram das ações extensionistas descritas nesta tese a fim de compreender e explicar 

como acontece o seu próprio processo de aprendizagem transformadora. Também, 

apresentam-se os saberes da área da Administração que os alunos mobilizam para enfrentar e 

resolver os dilemas coletivos propostos pelos professores em seus projetos. 

Os alunos participantes da pesquisa, alguns já egressos, relataram o que eles 

aprenderam com a ação extensionista; quais os problemas encontrados; como as competências 

adquiridas podem ser aplicadas em sua vida profissional e pessoal; e, por fim, quais 

transformações eles acreditam haver ocorrido neles mesmos, na comunidade para a qual a 

ação foi destinada e nos demais envolvidos (professores, colegas, instituição de ensino). 

Após a leitura cuidadosa dos relatos, buscaram-se elementos que pudessem justificar 

uma transformação em seus modelos de referência, principalmente em suas perspectivas de 

significado, as quais, segundo Taylor (1998), envolvem uma visão de mundo e/ou um 

paradigma pessoal que permite ao indivíduo fazer julgamentos e avaliações. Dessa forma, 

consideraram-se as falas que trouxessem: (a) elementos cognitivos: geralmente expressos pelo 

verbo pensar, saber. Exemplo: “hoje eu penso diferente”; (b) elementos afetivos: expressos 

por verbos de percepção como sentir, acreditar. Exemplo: “sinto que a gente pode mudar 

algo”; (c) elementos conativos: expressos por meio de verbos de ação como fazer, agir, 

realizar. Exemplo: “conseguimos fazer com que as empresas mudassem”.  

Porém, como alertam Gambrell (2016), Kegan (2013) e Tisdell (2012), o significado 

de transformação tem sido desmedido e inadequado ao fazer referência a qualquer tipo de 

mudança ou processo, a ponto de perder o seu sentido. Por isso, para explicar de que 

transformação se fala, utilizaram-se os níveis de engajamento proposto por Brunstein e King 

(2018) – exposição, interação e transformação –, os quais estão descritos no Quadro 12. 

Assim, a transformação ocorre na medida em que o aluno se envolve, empenha-se, engaja-se 

ao atuar no projeto de extensão.  

É importante relembrar aqui que esses alunos foram engajados por seus professores 

por meio de diversas técnicas apresentadas anteriormente no Quadro 11 e expostos aos 

dilemas desorientadores objetos de cada projeto de extensão. 
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Quadro 12: Nível de engajamento dos estudantes nas ações extensionistas 
Nível Definição 

Exposição O aluno participou ou ouviu resultados de uma ação ou atividade de extensão e/ou pôde 

expressar sua perspectiva sobre a importância dessas atividades para si e para a sociedade. 

Interação A experiência do aluno levou a novas ideias relacionadas à identidade cívica e a possíveis 

soluções para abordar questões sociais. Agora ele deseja servir, envolver-se mais em uma 

comunidade e/ou melhorar a confiança em si mesmo como agente de mudança. 

Transformação A experiência levou a uma grande mudança na atitude do aluno e/ou ele, agora, vê a ação 

social como um uso gratificante do tempo para o crescimento pessoal e/ou para contribuir 

para enfrentar os desafios da comunidade. 

Fonte: adaptado de Brunstein e King (2018) para a pesquisa desta tese. 

 

Os relatos sobre o que os estudantes aprenderam com o projeto de extensão apontam, 

na sua grande totalidade, para uma aprendizagem instrumental. Para Mezirow (1990), a 

aprendizagem instrumental é aquela que acontece quando o sujeito faz algo para resolver um 

problema que lhe é dado, para o qual recebe orientações para a ação, quais estratégias usar e 

os melhores métodos para resolver o problema. As ações são consistentes com os valores do 

sujeito e estão alinhadas com os objetivos pessoais. A reflexão é usada neste processo apenas 

para reavaliar a eficácia da estratégia usada e verificar se os esforços em resolver o problema 

foram bem sucedidos.  

Assim, os excertos dos relatos apresentados na sequência sobre o que se aprendeu com 

o projeto exemplificam o nível “exposição” dos alunos, no qual eles são capazes de expressar 

o conteúdo aprendido no projeto e a sua perspectiva sobre a importância dessas atividades 

para si e para a sociedade. 

 

Através do projeto, pude aprender que com o passar dos anos houve a evolução de 

produtos tecnológicos, com isso, houve a substituição de produtos antigos pelos 

novos, gerando grande aumento de lixo eletrônico. Esse lixo eletrônico deveria ser 

descartado em local apropriado, porém, por falta de conhecimento das pessoas, as 

mesmas os descartavam em qualquer lugar, prejudicando o meio ambiente e atraindo 

doenças. Aprendi também que boa parte desse lixo eletrônico pode ser reutilizado ao 

invés de ser descartado. (E2) 

 

Aprendi formas de como utilizar o TI verde, assim tendo como conhecimento novos 

métodos de como aplicar e desenvolver o que aprendemos em aula. (E19) 

 

Com relação aos temas trabalhados em sala de aula, obtive informações e 

conhecimento de como utilizar de forma correta os sistemas de informação e o TI 

verde assim tendo consciência de como descartar os equipamentos eletrônicos e 

quais os riscos que eles trazem ao meio ambiente. (E22) 

 

Conteúdo técnico sobre ações ambientais e sobre conduzir pesquisas. (E46) 

 

O conteúdo visto no projeto me ajudou em uma disciplina do curso. (E48) 

 

Observam-se menções claras de aprendizagem do conteúdo visto anteriormente em 

sala de aula e posterior aplicação em campo. O uso dos verbos em primeira pessoa do singular 
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– aprendi, obtive, pude, me ajudou – denotam orientação para os objetivos pessoais. Infere-se 

que não houve uma reflexão crítica que orientasse ou desafiasse uma mudança em suas 

perspectivas de significado. “São temas bastante conhecidos” (E5), aos quais os alunos apenas 

somaram o conhecimento sobre a aplicação nas organizações. Não se observou uma mudança 

em seus pressupostos. Suas perspectivas de significado continuam acríticas e baseadas no 

processo de socialização primária. 

Quando os alunos são questionados sobre como o projeto de extensão contribuiu para 

que eles mobilizassem os saberes adquiridos para atuarem como administrador, observou-se 

que os relatos avançaram de uma “exposição” para uma “interação”. Agora os estudantes 

foram capazes de expressar novas ideias relacionadas ao seu papel na sociedade, podendo ser 

como futuro administrador, com o desejo de se envolver com e servir uma comunidade, ou 

para melhorar sua confiança em atuar como agente de mudança:  

 

Aprendemos ações que podem causar impactos negativos ao meio ambiente. E me 

deixou reflexões como quais medidas são necessárias para diminuir esses impactos. 

Como o descarte correto de eletrônicos entre outros lixos é importante para as 

organizações, as leis que as empresas devem seguir, porque têm responsabilidade 

com o meio ambiente também. (E8) 

 

Participar do projeto permitiu a gente desenvolver os conhecimentos que 

aprendemos no curso, tanto os conhecimentos técnicos do ensino de 

empreendedorismo quanto os conhecimentos didáticos, de se dar uma aula. Mas aula 

não é só transmissão de conhecimento. Eu tenho seres humanos ali na minha frente. 

Cada um com uma experiência que eu tenho que levar em conta antes, na hora e 

depois, para as aulas futuras. Acho que eu aprendo mais que eles. Acho não, tenho 

certeza. Porque eles não só aprendem de mim, eu aprendo com cada um deles. (E39) 

 

Ao longo do desenvolvimento do projeto, tive a oportunidade de colocar alguns 

conhecimentos que aprendi ao longo do curso em disciplinas como, gestão de 

produção e gestão de projetos, em prática. Mas acima de tudo todos nós que 

participamos pudemos conhecer mais a realidade da comunidade e junto a eles 

buscar oportunidades, onde para muitos isso seria um problema. (E58) 

 

Nota-se mudança de postura do aluno ao usar a terceira pessoa do plural para referir-se 

ao aprendizado e às mudanças – aprendemos, participamos – e um olhar voltado não somente 

para o conteúdo da sala de aula, mas para sua aplicação no coletivo. Agora há uma 

preocupação com outros atores como as organizações e a comunidade. Há um início de 

questionamento de seus pressupostos quando o aluno expressa que o projeto lhe “deixou 

algumas reflexões”, porém não foram suficientes para alterar significativamente suas 

perspectivas de significado, ou o aluno ainda não consegue expressar de forma clara qual foi a 

mudança. 

Mas, a experiência no projeto revelou ser capaz de orientar os estudantes em decisões 
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profissionais; aplicação prática para resolver problemas; aperfeiçoamento de sua capacidade 

de comunicação e liderança; resolução de conflitos no grupo; relacionamento interpessoal; 

descoberta de novas possibilidades de negócios. Como analisado em subseção anterior, esses 

saberes relatados pelos alunos foram os mesmos defendidos pelos professores entrevistados 

como o real aprendizado oferecido pelos projetos de extensão, e os quais estão presentes nos 

excertos dos relatos apresentados a continuação: 

 

Todo conhecimento adquirido levo adiante na minha vida, colocando em prática por 

todas as organizações que for atuar, ou no cotidiano. (E3) 

 

Caso eu abra uma empresa ou no lugar onde eu trabalhar, ou até mesmo em casa, 

economizando folhas sulfites, procurando cartuchos mais ecológicos. (E7) 

 

Eu acredito que depois do projeto tive um olhar mais crítico sobre o descarte de 

materiais, com certeza irei me preocupar em descartar no local certo o mínimo que 

for, como um pilha por exemplo. (E13) 

 

Substituição de equipamentos obsoletos por novos, fontes alternativas de energia, 

práticas de consciência como preferência por fornecedores verdes. (E30) 

 

Além dos conhecimentos técnicos adquiridos, o crescimento pessoal proporcionado 

também foi de grande importância. Esse crescimento também afetou minha vida 

profissional. Com o projeto, desenvolvi habilidades de comunicação verbal, escrita e 

visual. Verbal, para apresentar o projeto; escrita e visual para elaborar as ações de 

comunicação digital: banners para as redes sociais, publicações, textos, etc. Com um 

orçamento baixo e muito comprometido, desenvolvi também algumas habilidades de 

otimização de custos: tudo para alcançar o melhor resultado ao menor custo, muito 

importante inclusive para o setor privado, onde iniciarei minha carreira. Desenvolvi 

muito o trabalho em equipe e algumas habilidades de relacionamento interpessoal, 

inclusive habilidades de liderança. (E56) 

 

Por já ter trabalhado no terceiro setor por 7 anos e ter como área de interesse o 

desenho e desenvolvimento de negócios sociais, ao participar do projeto da 

disciplina, não apenas me mune de conhecimentos mais técnicos como conhecer 

novas ferramentas, como também me permite acessar uma nova rede de pessoas e 

construir novas relações com elas para gerar novas oportunidades.  (E58) 

 

As aulas sobre a agenda 2030, me fizeram refletir bastante sobre algumas situações 

dento da empresa que sou gerente. Neste sentido, resolvi realizar algumas mudanças 

com foco na agenda.  A primeira na questão ambiental de desperdícios de recursos 

naturais e a segunda igualdade de gênero. Pois no setor que sou gerente possui 

basicamente somente homens a única mulher que há é minha secretaria. Já contratei 

a primeira mulher e até mesmo o setor de RH questionou se tinha certeza da 

contratação. (E60) 
 

 

A aprendizagem decorrida da participação dos alunos nas ações extensionistas e por 

eles relatada está em consonância com os objetivos dos professores e com o perfil que o 

administrador deve ter na opinião deles. Vale recordar que P1 defendia que o futuro 

administrador deve atuar como um agente multiplicador de condutas honestas – “preocupar 
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em descartar no local certo” (E13), “práticas de consciência como preferência por 

fornecedores verdes” (E30).  

Igualmente, os professores P3, P10 e P12 afirmaram que o administrador é o 

profissional capaz de vislumbrar novas possibilidades de negócios, desenvolvê-los para que 

melhorem a realidade na qual estão inseridos, pensando além da lucratividade e dando 

oportunidades para que as pessoas transformem a sua própria realidade e a de outros – 

“construir novas relações com elas para gerar novas oportunidades” (E58). 

 Somente três alunos (E37, E38, E53) foram capazes de expressar elementos 

cognitivos, afetivos e conativos dos quais se pudesse depreender uma “transformação” em 

suas perspectivas de significado. Nestes casos, a experiência no projeto de extensão os levou a 

uma mudança de paradigma, e agora ele vê a ação social como crescimento próprio e como 

contribuição para enfrentar os desafios da comunidade. Seguem estes relatos com destaque 

para os elementos que podem configurar uma transformação: 

 

Acredito que lecionar sempre fortalece os conhecimentos e habilidades teóricas, uma 

vez que você deve reforçar o entendimento e instruir os alunos. Contudo, acredito 

que os maiores aprendizados para mim encontram-se no âmbito relacional, uma vez 

que o público a qual leciono (jovens infratores na Fundação Casa São Paulo) é bem 

singular, que me proporcionou uma imersão em uma realidade totalmente nova para 

mim, aumentando minha experiência prática na docência. Venho obtendo 

desenvolvimento de habilidades técnicas e profissionais, uma vez que o público é 

bastante limitado e com um nível intelectual bem baixo, mas que julgo obter sucesso 

até o momento, haja vista os exercícios práticos e conversas e debates em sala de 

aula. Também importante ressaltar a quebra de alguns “pré-conceitos” que tive, uma 

vez que - sem querer utilizar da “vitimização” ou ser levado por afinidades pessoais 

inevitáveis - julgo ter encontrado mais vítimas de uma falta de oportunidades e 

vítimas de problemas de criação por parte de pais e responsáveis, do que 

propriamente delinquentes e infratores (mesmo tendo plena ciência de que todos, 

sem exceção, foram infratores por suas próprias forças e vontades). (E37) 

 
O projeto que desenvolvemos nas comunidades carentes nos aproximou de uma 

realidade a qual só víamos pela TV, jornais, internet. É um mundo do qual a gente 

só ouve falar. Não sabemos como eles vivem. E mesmo estando lá, não pensamos 

como eles, não vivemos como eles vivem. Então, passar o nosso conhecimento 

adquirido na faculdade, no curso, para eles, parece fácil, mas é distante, é deslocado 

do contexto. Para nós é fácil relacionar com disciplinas e conteúdos. Mas senti que 

existe um vácuo, um abismo na comunicação para transportar este conhecimento de 

um lado para outro. (E38) 

 

Meu envolvimento com os projetos do PRME e correlatos me conferiu, de início, o 

conhecimento da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

Em um segundo momento, me envolvi com ações de cunho sócio ambiental, em 

específico atuando em conjunto com as entidades estudantis. No que se refere a 

conhecimentos técnicos, aprendi muitas coisas relacionadas à organização de 

eventos e a assuntos correlatos a vivência acadêmica, organização de congressos, 

eventos, etc. Nas habilidades de comportamento interpessoal, pude notar algumas 

dificuldades que tenho com o trabalho em grupo, bem como na interação/supervisão 

de estagiários, também notei que tenho dificuldade de declinar auxílio em atividades 

com a perspectiva socioambiental, o que acaba me sobrecarregando um pouco. 
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Profissionalmente, o PRME me abriu caminho para trabalhar diretamente com a 

sustentabilidade. Antes era somente 30% do tempo de trabalho voltado para 

sustentabilidade, agora fico full time nisso, muito em parte pelo envolvimento com 

as ações do PRME. (E53) 

 

Observa-se uma mais profunda e clara capacidade comunicativa e de expressão verbal 

destes alunos sobre sua experiência. Além da exposição ao conhecimento técnico ou 

comportamental oferecido pelas ações extensionistas, estes estudantes foram capazes de 

refletir sobre suas ações durante os encontros com realidades e situações que não lhes eram 

familiares. Mezirow (1990, p. 3) afirma que “interpretar o que não é familiar é uma das 

maiores maneiras por meio da qual o significado é construído”. O estudante vive aquela 

realidade desconhecida e busca informações para compreendê-las. Ao notar que, baseado no 

seu conhecimento prévio (perspectivas de significado), aquelas novas situações não podem 

ser compreendidas, faz inúmeros movimentos para frente e para trás, da parte para o todo, em 

busca de novos esquemas de significado, os quais vão integrar e ajudar a construir uma nova 

perspectiva de significado. É nesse momento que pode-se afirmar que a aprendizagem se 

tornou transformadora, pois houve uma mudança no “o que”/”quanto” se sabe para o “como” 

se sabe. 

O primeiro excerto apresentado a seguir de E37 ilustra o processo descrito. Os outros 

dois são exemplos de reflexão e de conquista de novas possibilidades, o que pode caracterizar 

uma transformação.  

 

O projeto trouxe um amadurecimento pessoal e profissional, uma vez que ele me 

aproxima de uma realidade de certa forma distante da minha, além de me instruir e 

me habilitar na docência a diversos públicos. O projeto me obriga a me desafiar 

constantemente, tanto em levar o conhecimento a indivíduos que possuem uma 

formação familiar e intelectual “estável”, bem como uma formação familiar e 

intelectual completamente comprometida, e todos em uma só sala. Também ressalto 

a diferença dos valores entre os públicos, uma vez que a realidade valorativa deles 

em muitos momentos são negativas, criminosas ou violentas, e cabe a mim e aos 

outros colegas docentes a inserção de novos valores à realidade deles, mostrando de 

forma sutil e respeitosa que os valores adquiridos pelos alunos até o momento 

precisam ser alterados. (E37) 

     

A maior mudança é pessoal. Deixa a gente pensativo sobre aquele mundo. Às vezes 

revolta, outras nos dá ânimo para agir. Mas com o tempo, com o projeto aplicado e 

com a nota dada, viramos as costas para a comunidade de novo para seguirmos 

nossas vidas. Sinto que usamos aquelas pessoas para novamente atingirmos nossos 

objetivos. Mesmo assim vou tentar manter ações, mesmo que sejam individuais e 

pessoais. O mundo corportaivo não está para isso. (E38) 

 
Ainda tenho pretensões acadêmicas nesta área. (E53) 

 

Solicitou-se também aos alunos que descrevessem como as ações extensionistas 
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ofereceram possibilidades de transformação neles próprios, na comunidade onde atuaram e 

em eventuais outros atores envolvidos, como o professor e a instituição de ensino. 

Aproximadamente dez por cento (6) dos estudantes deixaram estas questões em branco.  

Sobre a transformação deles mesmos, a maior parte dos que responderam se limitou a 

usar frases que indicam engajamento e transformação apenas no nível de exposição: “todo 

conhecimento foi bem-vindo”; “sou mais consciente sobre a preservação do meio ambiente”; 

“me tornei mais interessado no assunto”; “conhecer melhor a comunidade e as pessoas que a 

formam”. No entanto, houve estudantes que foram capazes de relatar como as experiências 

vividas foram capazes de fazê-los refletir sobre uma realidade desconhecida, de olhar para o 

outro, mesmo que com dificuldade para colocar-se no lugar dele, e de rever seus pressupostos 

já estabelecidos: 

 

De imediato é difícil perceber a mudança em mim. Acho que foi motivacional por 

fazer que os outros tenham contato com uma realidade que é diferente da deles e até 

da minha. (E39) 

 

Em mim, acredito que minhas crenças a respeito do principal objetivo das empresas 

no mercado mudaram muito. Hoje penso que o lucro é apenas o resultado de algo 

bem maior que as empresas são responsáveis na sociedade, por isso o mesmo não 

deve ser o principal objetivo. (E44) 

 

Notei uma evolução nos membros do projeto. O projeto me incentiva a ser um ser 

humano melhor. (E48) 

 

Me fez pensar como grupo, ter mais empatia. (E50) 

 

Fiquei chocado no primeiro contato, mesmo os professores tendo nos preparado 

sobre o que vivenciaríamos. Não sei se consegui captar e entender tudo daquela 

realidade. Acho que nunca conseguimos. Então o que mudou em mim foi uma 

abertura maior, uma sensibilização em compreender, em ver que há realidades 

diferentes que precisam de ações diferentes, e que para atingir isso, vou ter que me 

preparar de outra forma. A administração não me dá isso. Alguns professores 

apresentam conteúdos diferentes, mas são poucos. (E38) 

 

Os relatos apresentados demonstram que estes estudantes puderam olhar para além de 

si mesmos em direção ao exterior e questionar-se sobre sua posição dentro das realidades 

experienciadas, sobre o que eles podem fazer para contribuir com uma mudança nos modelos 

de referência dessas coletividades e tentar imaginar alternativas para eles. Para Mezirow 

(1997), é neste momento que a aprendizagem transformadora pode dar sua maior 

contribuição.  

Mas a transformação do indivíduo não basta.  Para enfrentar as mudanças sociais e 

ambientais vindouras, o estudante tem que ser mais do que pensante e responsável. Sua 

aprendizagem deve contemplar a transformação do coletivo (CRANTON; TAYLOR, 2012). 
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Por isso, solicitou-se aos estudantes que identificassem e descrevessem a 

transformação no outro, naquele/naquilo que sofreu a ação do projeto extensionista. A 

elaboração das respostas teve significativa melhora, cabe até mencionar evidente empolgação, 

como se nota nos excertos seguintes: 

 

Siimmm, na cidade onde moro foi implantado o projeto da coleta seletiva a partir da 

nossa ação. (E8) 

 

Sim. Como já dito, acredito veementemente que o projeto tem a capacidade de 

ofertar reais opções de escolhas a eles. Embora eu saiba que a “cicatriz” não será 

facilmente apagada, acredito que novas oportunidades aparecerão, oportunidades 

estas que podem mudar completamente a realidade do grupo. (E37) 

 

As pessoas adquiram novos hábitos, e passou a valorizar essa questão. (E16) 

 

Continuei aplicando junto com a empresa. Eu acredito que com a aplicação do 

projeto e dando a devida orientação, acho que as pessoas se tornaram mais 

cuidadosas e atentas na hora de descartar os componentes eletrônicos e outros tipos 

de resíduos. (E29) 

 

Mudar para mim seria que eles tivessem melhorado de situação pro lado financeiro. 

Mas talvez tenha ocorrido uma outra mudança neles e que não conseguimos ver, 

entender. Talvez a gente tenha conseguido pelo projeto levar algum conhecimento 

que leve aquelas pessoas a pensarem de forma diferente e a agir para melhorar a 

situação ou para pelo menos compreendê-la. (E38) 

 

Acredito que sim. Se a prefeitura considerar todos os nossos apontamentos e 

sugestões, tenho certeza que transformará, e muito, a realidade da coleta seletiva na 

cidade. (E55) 

 

O projeto obteve muito sucesso em seu propósito. Nossa proposta era que o centro 

ficasse mais limpo e bem cuidado e isso realmente vem acontecendo. Diminuiu 

significativamente a sujeira deixada nas salas de aula e a coleta seletiva tem sido 

mais eficaz. Isso com certeza representa uma ótima mudança dos frequentadores do 

centro. (E56) 

 

 

Finalmente, a última questão pedia para que os estudantes descrevessem sua percepção 

sobre a transformação de outros atores que por ventura possam ter participado das ações 

extensionistas. A maior parte dos participantes da pesquisa voltou a citar a empresa como a 

entidade de maior transformação. Porém, alguns alunos fizeram referência à transformação 

dos professores e da instituição de ensino. Segundo os alunos, a instituição de ensino se 

transforma ao fomentar as ações extensionistas, pois elas lhe dão visibilidade social e 

cumprem seu papel de levar conhecimento para a comunidade (E55). Quanto aos professores, 

estes se transformam, porque para transformar devem “transformar-se primeiro. Acho que é 

algo pessoal. Eles querem isso” [que a gente mude] (E38). E56 descreve que o projeto 

impactou a instituição como um todo, pois outros setores da universidade passaram a solicitar 
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a aplicação do projeto e os demais professores de outras áreas do conhecimento começaram a 

contribuir com ele. “É como se tivesse contagiado a todos” (E56). 

As descrições de transformação no outro foram mais relevantes para os alunos porque 

sua ação estava orientada a uma tarefa específica. O seu foco era resolver o problema do outro 

e não pensar reflexiva e criticamente sobre seus próprios pressupostos. Dessa forma, a 

transformação desses alunos tende a ser incremental, ou seja, pequenas mudanças que 

poderão contribuir com uma maior futuramente (MEZIROW, 2000). Portanto, como defende 

Mezirow (2010), é possível uma pessoa alcançar uma mudança objetiva em seus modelos de 

referência (objective refraiming) sem necessariamente fazer uma autorreflexão sobre suas 

próprias ideias e crenças (subjective refraiming).  

 

6.5 BARREIRAS NO ENGAJAMENTO E NA APLICAÇÃO DAS AÇÕES 

EXTENSIONISTAS: OS DESAFIOS DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

Afirmar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão ou defender o tripé da 

função universitária é quase um mantra que os professores universitários aprenderam a entoar, 

embora esses limites não estejam bem definidos no fazer acadêmico dos docentes 

entrevistados. 

Pelas experiências descritas, há professores que desenvolvem suas atividades 

extensionistas dentro de suas próprias disciplinas, a partir de seus planos de ensino, como a 

parte prática daquele componente curricular. Nesses casos não se consegue estabelecer o que 

são ações da disciplina ou ações extensionistas formalmente definidas e fixadas por uma pró-

reitoria específica para esse fim. O espaço físico de abertura para o engajamento e a 

proposição das ações extensionistas é a própria sala de aula; já o espaço temporal é o próprio 

momento da aula, pensada aqui como o encontro entre professor e aluno para construir um 

conhecimento.  

Ao mesmo tempo, há professores que concebem a extensão universitária como uma 

outra dimensão do fazer docente no ensino superior. Desta vez, as ações são desenvolvidas 

num espaço físico e temporal separados, sem relação direta com seus planos de ensino. São 

propostos projetos específicos, os quais estão em consonância com os planos de 

desenvolvimento institucional e atendem a editais das pró-reitorias de extensão ou de agências 

de fomento. 

Independentemente da forma como a extensão é pensada pelos professores, o fazer 

extensão é diferente no que se refere à natureza da instituição, ou seja, se ela é pública ou 
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privada, e do apoio institucional dado às ações. 

Para P3, por exemplo, a extensão universitária depende do “DNA” da instituição. As 

públicas e privadas confessionais teriam como missão e dever social o fazer extensionista. Já 

a grande massa das instituições privadas, que somam 87% dos cursos de Administração no 

Brasil, não tem a extensão como uma dimensão institucionalizada. Elas atendem ao mínimo 

exigido pelos órgãos regulatórios, limitando suas ações a eventos de caráter extensionista ou a 

prestação de serviços, gratuitos ou pagos, à comunidade. P9 acredita que os alunos que não se 

envolvem com a extensão não se formam integralmente, “é como se faltasse muito na sua 

formação”. A instituição de ensino realmente não visualiza as possibilidades que a extensão 

universitária pode oferecer para a produção do conhecimento. “O aluno entra, assiste à aula, 

vê slides, faz prova, entrega trabalho e vai pra casa” (P7). Por sua vez, “os professores não 

conseguem ver essa questão do conhecimento aplicado; não conseguem trazer e contribuir 

para a realidade” (P11). 

Mesmo nas instituições que conseguem empreender esforços para manter a extensão 

universitária é muito difícil institucionalizar e tornar as ações perenes. A extensão é vista 

como uma dimensão esquecida, principalmente em épocas ou gestões nas quais os recursos 

financeiros se tornam limitados, como por exemplo, as bolsas de estudo ou de permanência 

estudantil. Os poucos professores que trabalham com a extensão são rotulados como 

“extensionistas” ou como “aqueles que não conseguem publicar”, no entanto são aqueles de 

quem os demais “correm atrás quando precisam preencher a parte de impacto social nos 

relatórios de avaliação de programas ou de cursos” (P8).  

Como se não bastasse a dificuldade de se mensurarem os resultados da extensão (P9) e 

a excessiva burocracia nos trâmites de submissão e análise dos projetos, a política de 

progressão na carreira docente baseada na produção científica de artigos reforça esses 

estereótipos do docente de educação superior, ademais de aprofundar o discurso de que a 

extensão universitária é missionária, seja para a instituição seja para o professor. “Não há 

incentivo para o professor” (P6), “fazemos porque gostamos. É gratificante, mas dá trabalho” 

(P7). São docentes “sobrecarregados, mas felizes” (E37).  

São nessas concessões que os professores buscam incentivo para continuar suas ações. 

“Só que tem uma hora que cansa” (P8). Esgotam-se porque pensar na produção do 

conhecimento a partir das necessidades sociais envolve um olhar coletivo. P11 relata que é 

exigida uma energia muito grande quando o ensino parte de um modelo que não é o clássico, 

isto é, “aquela coisa de sentar enfileirado, o professor fazer umas perguntas, ninguém 

responder”. Ao mesmo tempo que muitos alunos relatam satisfação e aprendizado mais 
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significativo ao final do projeto, o engajar o aluno nessas ações gera uma ansiedade muito 

grande para o professor, porque cada aula depende do que aconteceu na anterior, de como os 

demais atores envolvidos no processo abriram espaço para receber esses alunos, e como os 

alunos superam a visão individualista rumo à coletiva: 

 
Eu tive que sentar e conversar sério [com os alunos]: ‘olha vocês não estão 

avançando, vocês assumiram compromisso, e agora? O que nós vamos fazer? 

Vamos voltar ao ensino tradicional? Porque se vocês não se tornarem os principais 

atores desse processo, não assumirem um aprendizado, aprendizado não vai existir, 

então vamos voltar para a prova?’ E muitos falam que sim, muitos dizem que 

preferem a prova. É a visão individualista, porque aí eu não dependo do outro. (P11) 

 

 

Ademais de ser coletivo, o fazer extensão deve ser multi e interdisciplinar. Estes 

conceitos apareceram diversas vezes nas narrativas dos docentes para expressar a dificuldade 

de se trabalhar a extensão ou para justificar o quanto o futuro administrador dependerá de 

outros profissionais para poder atuar. Por desconhecimento da exigência ou por falta de 

orientação institucional, nenhum professor, com exceção de P10, mencionou a 

curricularização ou creditação das atividades de extensão universitária nas estruturas 

curriculares dos cursos superiores brasileiros a partir do ano de 2021. 

A creditação da extensão universitária tem como princípios o contato da universidade 

com as questões complexas contemporâneas presentes no contexto social; a promoção da 

interculturalidade; a educação ambiental, étnico-racial, direitos humanos e educação indígena; 

a reflexão ética quanto à dimensão social do ensino e da pesquisa; e o desenvolvimento social, 

educativo e sustentável com a realidade brasileira (BRASIL, 2018). Mas esses objetivos já 

não seriam do ensino e da pesquisa? 

Botomé (1996) esclarece que ensino, pesquisa e extensão são atividades da 

universidade e não seus objetivos. O papel da universidade é produzir conhecimento e torná-

lo acessível, o que compete ao ensino e à pesquisa. Contudo, Botomé (1996) denuncia que o 

ensino nas universidades é pouco significativo, afastado da realidade do aluno, sem 

preocupação com os problemas da sociedade. A pesquisa é pouco útil e igualmente não gera 

conhecimentos diferentes capazes de lidar com os dilemas desafiadores contemporâneos. A 

universidade também falha ao tornar o conhecimento acessível no sentido de torná-lo 

comportamento e não apenas aceitação incondicional da comunidade à qual é imposto. Dessa 

incapacidade surgiu a extensão universitária, como um ensino paralelo ao existente na 

graduação, cujo papel foi cumprir a função social da universidade até então descumprida pelo 

ensino e pela pesquisa. Em vez de corrigir o que era insuficiente ou inadequado no ensino e 
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na pesquisa, os cursos de extensão se solidificaram como a prática mais usual e difundida, 

uma forma de compensação pela falta de vínculo e de comprometimento do ensino e da 

pesquisa com os interesses coletivos.  

Soma-se a esse cenário o agravante da lógica do mercado, segundo a qual a instalação 

de um novo estabelecimento de ensino não se norteia mais pelo desenvolvimento nacional, 

mas pelas possibilidades de ser lucrativo ao seu dono (FREIRE, 2011).  

Portanto, dentro dos princípios norteadores das atividades extensionistas propostos 

pelo Forproex (2012) – interação dialógica, interdisciplinaridade, indissociabilidade ensino-

pesquisa-extensão, impacto na formação do estudante e transformação social – observou-se 

que: 

(1) Interação dialógica: o dilema desorientador que pauta o projeto de extensão é do 

professor. Embora ele esteja posto na realidade social, são as experiências 

emocionais do professor que orientam os gatilhos e percebem as necessidades da 

comunidade local. Dessa forma, não há uma efetiva e completa participação da 

comunidade na redefinição desses dilemas. O professor atua para resolver o 

problema da comunidade, aplicando os conhecimentos da universidade como 

paliativos para as necessidades coletivas. Por sua vez, o público-alvo possui 

dificuldades de aproximação com a universidade porque desconhece o papel social 

dela. 

(2) Interdisciplinaridade: este foi o princípio norteador mais lembrado pelos 

professores e diz respeito ao esforço, e dificuldades, deles em movimentar uma 

rede de contatos com professores de outras disciplinas e áreas de conhecimento 

para apoiarem seus projetos e orientarem seus alunos na aplicação das ações de 

extensão. Ainda que reconheçam que os problemas necessitam de 

interdisciplinaridade para serem resolvidos, destacam exaustão nesse processo de 

convidar, ou por vezes convencer, professores a ajudarem e a permanecerem nos 

projetos de extensão. 

(3) Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão: como visto, alguns professores não 

separam a extensão do ensino em sala de aula e, portanto, fazem das ações 

extensionistas uma prática da sua disciplina dentro do curso de graduação. Já 

outros entendem a extensão universitária como outra dimensão, usando espaço e 

tempo separados para o fazer extensionista. Dessa forma, observou-se que o ensino 

concebido como prática pedagógica no espaço fechado de uma sala de aula ainda 

precisa de maior integração com os resultados das ações extensionistas, para que 
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um oriente e redefina o outro. Ou até mesmo, que o ensino parta dos objetivos das 

ações extensionistas, da maneira defendida por Botomé (1996). 

(4) Impacto na formação do estudante: pode-se considerar que as ações 

extensionistas impactaram a formação do estudante, pois eles afirmam que elas se 

tornaram parte de seu currículo; que lhes proporcionaram habilidades que foram 

além daquelas técnico-científicas propostas na estrutura curricular formal; e, 

também, quando alguns egressos relataram o quanto essas ações os auxiliaram a 

obter novas oportunidades de empregos ou a visualizar a constituição de negócios. 

Da mesma forma que os docentes responderam, os alunos consideraram as ações 

extensionistas essenciais para uma formação integral que contemple aspectos 

como cidadania; nova visão de mundo; preocupação socioambiental; 

relacionamento interpessoal; comunicação; oratória; liderança; motivação para a 

mudança; resolução de conflitos; responsabilidade social; enxergar novas 

possibilidades; respeito; sensibilidade; saber dialogar e saber ouvir. 

(5) Transformação social: os professores relataram muita dificuldade em se atingir a 

comunidade externa e mudar a realidade. As principais dificuldades estavam na 

carência de estímulo e suporte das prefeituras e da própria instituição de ensino 

para a execução dos projetos de extensão; e envolvimento deficitário e falta de 

compromisso da comunidade na manutenção dos projetos ao longo do tempo. Os 

alunos demonstraram-se mais otimistas para enxergar a transformação no outro 

porque sua ação estava orientada a uma tarefa específica, isto é, o seu foco era 

resolver o problema do outro e não, necessariamente, pensar reflexiva e 

criticamente sobre seus próprios pressupostos.  

 

Portanto, dentre esses princípios que norteiam a extensão universitária, ainda é 

necessário um maior diálogo com a comunidade para que os objetivos dos projetos de 

extensão sejam construídos também a partir da necessidade relatada pelo público-alvo e não 

somente a partir do dilema desorientador do docente, apesar de sua empatia e comportamento 

pró-social orientado a resolver problemas coletivos sociais. O problema do outro precisa ser 

compreendido desde a perspectiva daquele que vive as suas adversidades, e não somente uma 

imposição da necessidade de produção de conhecimento pela universidade, para que a 

transformação social possa tornar-se mais concreta, abrangente e rápida. 

A próxima seção apresenta as Conclusões desta tese. 
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7 CONCLUSÕES 

 

As narrativas docentes e os relatos dos alunos que participaram desta pesquisa 

sustentam o argumento defendido nesta tese de que as ações extensionistas de professores de 

Administração têm potencial e são relevantes para engajar e transformar o próprio docente, o 

aluno e o seu entorno quando permeadas de experiências emocionais que transcendem as 

emoções voltadas para a competitividade e para as funções performativas das organizações, e 

favorecem a conexão do indivíduo com os dilemas coletivos da comunidade. Para 

desenvolver esse argumento, trilhou-se um percurso teórico pautado pela Sociologia das 

Emoções (DENZIN, 2009) e pelos princípios da aprendizagem transformadora (MEZIROW, 

1997); e outro metodológico, orientado pela análise de narrativas (RIESSMAN, 2005), que 

permitiram atender aos objetivos específicos da tese conforme segue. 

 

O que revelam as experiências emocionais vividas pelos professores no fazer docente 

orientado para dilemas sociais coletivos? 

 

O “fazer docente” dos professores participantes não está apenas permeado por 

emoções, senão que elas são a base para ele. É a partir das experiências emocionais contadas, 

as quais se formam substancialmente na sua socialização primária – no seio familiar e escolar 

–, que esses professores pensam e elaboram suas disciplinas ou seus projetos de extensão a 

partir de um olhar para as preocupações coletivas.  

A família e a escola foram as instituições socializadoras que atribuíram caráter 

idealista, missionário e religioso às experiências vividas pelos professores. As emoções com 

essas influências resgatam continuamente uma preocupação com a educação de nível superior 

e a formação de um administrador consciente e preparado para responder a desafios de 

natureza social e ambiental que envolvem o mundo do trabalho e das  corporações 

empresariais.  

As experiências emocionais, ou seja, as histórias de vida contadas pelos professores, 

revelaram um educador preocupado com contribuir com a formação de um profissional que 

olha, pessoal e profissionalmente, para o outro, para a comunidade na qual está inserido, a fim 

de agir para mudar sua realidade. Durante essa socialização primária, os pais e os professores 

dos docentes entrevistados foram os atores responsáveis por mostrar, instigar, desenvolver e 

apoiar um comportamento pró-social,seja por meio de ações formadoras durante a infância 

(reuniões em família; ações comunitárias; voluntariado; participação em movimentos juvenis 
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e em grupos religiosos); ou no incentivo das habilidades do aluno e apoio de sua vocação pelo 

professor no ambiente escolar (exemplificados por meio de relatos que demonstram o papel-

chave do professor na opção de formação dos docente entrevistados e de como eles 

acreditaram e apoiaram suas escolhas). O comportamento pró-social desses professores se 

refletiu no ensino e nas ações extensionistas por eles desempenhadas por meio da empatia, 

uma emoção de adoção de papéis (SHOTT, 1979), a qual é evocada quando o professor se 

coloca no lugar de um outro e, assim, constrói ações pedagógicas que atuem sobre a realidade 

problemática.  

Daí a importância de os professores refletirem sobre suas próprias experiências 

emocionais, isto é, sobre a sua própria história de vida e tensões no ser e fazer docentes, para 

identificarem quais são as emoções reflexivas e empáticas que orientam seu comportamento 

pró-social, e desenvolverem estratégias de ensino que contribuam com a formação de um 

profissional de Administração capaz de vislumbrar novas possibilidades de negócios, 

desenvolvê-los para que melhorem a realidade na qual estão inseridos, pensando além da 

lucratividade e dando oportunidades para que as pessoas transformem a sua própria realidade 

e a de outros. 

As experiências emocionais depreendidas das narrativas dos professores mostraram 

que apesar da influência histórica de uma macroestrutura educacional, e outra social, que 

cobram ações extensionistas da universidade, os docentes entrevistados carregam consigo a 

necessidade de promover oportunidades endereçadas à resolução de problemas sociais 

coletivos. Existe uma tensão constante entre ser um professor de Administração moldado pela 

sociedade contemporânea e o querer transcender as circunstâncias atuais rumo à formação de 

um ser humano diferente, distinto no sentido de agir para uma educação originalmente criada 

e pensada para o coletivo.      

Embora nem todas as pessoas consigam refletir sobre suas emoções empáticas 

(DOVIDIO; BANFIELD; 2015; DAVIS, 2006; PILATI, 2011), os professores destacaram nas 

narrativas, primeiramente, um incômodo, uma vontade ou necessidade de mudar algo no seu 

entorno. Os sentimentos de inconformismo, angústia, aflição, vergonha ou culpa identificados 

nas experiências emocionais de alguns docentes funcionaram como gatilhos e os ajudaram a 

identificar essas situações de tensão, os denominados dilemas desorientadores (MEZIROW, 

1997).  

Os principais gatilhos responsáveis pelo endereçamento de ações de caráter 

extensionistas pelo professor se relacionam a: uma luta pessoal do professor em formar um 

administrador consciente das causas sociais; uma resistência do professor contra um modelo 
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educacional limitador em relação a questões ambientais e sociais; a oportunidades de contato 

com uma realidade problemática ou deficitária; apoio obtido da instituição de ensino; 

demandas advindas diretamente da comunidade como a ajuda técnica para obtenção de 

certificações; necessidade de progressão na carreira docente. 

Quanto aos dilemas desorientadores identificados pelos docentes, eles estavam 

relacionados com a necessidade do professor de: promover produção e consumo conscientes; 

implantar e desenvolver a educação ambiental; promover oportunidade de crescimento 

econômico de uma comunidade; promover a igualdade de gênero ao empoderar mulheres a 

fim de garantir sustento mínimo familiar; garantir gestão empresarial sustentável 

economicamente; contribuir para a construção de sociedades mais justas e inclusivas ao 

garantir acesso ao mercado de trabalho de grupos marginalizados; tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; e promover 

comunidades locais pacíficas, inclusivas e sustentáveis. Todos esses dilemas, já postos no 

contexto social em que estão os docentes entrevistados, foram revelados por esses professores 

por meio da narração de suas experiências emocionais. Esses dilemas são considerados sociais 

porque o comportamento individual do docente se orienta para o alcance de resultados 

coletivos.    

Portanto, os elementos que se destacaram nas emoções docentes foram: (a) as emoções 

reflexivas como inconformismo, angústia, aflição, vergonha e culpa; (b) a emoção empática 

da empatia; (c) e o comportamento pró-social. Esses elementos orientaram os gatilhos dos 

professores para que estes endereçassem ações extensionistas que atentassem e respondessem 

a dilemas sociais coletivos. Essa conclusão conduz à resposta de outra pergunta desta tese. 

 

Que ações pedagógicas de caráter extensionista as experiências emocionais docentes lhes 

despertaram? 

 

Como concluído, os professores entrevistados expressaram como o seu 

comportamento pró-social foi capaz de se traduzir em práticas pedagógicas preocupadas com 

dilemas sociais coletivos. Essas ações versaram sobre sustentabilidade ambiental; 

empreendedorismo social; gestão administrativa e políticas públicas. Embora nem todos os 

professores tenham declarado pautar seus projetos de extensão pela Agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas, inferiu-se por meio da descrição dos projetos contadas pelos 

professores que todos eles possuem objetivos alinhados com os dezessete Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (IPEA, 2018).  
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Assim, observou-se que os dilemas desorientadores identificados pelos docentes foram 

refletidos em seus projetos de extensão ou ações extensionistas. As preocupações foram com: 

reciclagem de componentes eletrônicos; desenvolvimento da agroecologia; implantação e 

manutenção de redes de educação ambiental; gestão de resíduos sólidos; ações em 

comunidades ribeirinhas e em bacias hidrográficas; inclusão social de populações fragilizadas 

por meio da criação e consolidação de negócios sociais; criação e manutenção de cooperativas 

de trabalho; criação de centros de voluntariado universitário e escritórios de sustentabilidade; 

gestão administrativa e financeira de ONGs; inserção de grupos marginalizados e socialmente 

vulneráveis no mercado de trabalho; e promoção de políticas públicas para tornar 

assentamentos humanos mais inclusivos e sustentáveis.  

Todos esses temas foram desenvolvidos e aplicados envolvendo alunos de graduação, 

alguns poucos alunos de pós-graduação, ONGs e a comunidade local do município em que a 

instituição de ensino do professor está localizada. As ações foram desenvolvidas como 

extensão universitária, porém houve professores que conceberam essas atividades dentro de 

suas próprias disciplinas, a partir de seus planos de ensino e em sala de aula. Por sua vez, 

houve outros que entenderam as ações extensionistas como uma outra dimensão do fazer 

docente, aplicando as ações num espaço e tempo diferentes daqueles destinados ao ensino da 

sua disciplina na graduação.  

Essa diferença na concepção e abordagem da extensão universitária aponta que esse 

fazer universitário ainda trilha um caminho de redefinição conceitual e prática dentro do 

ensino superior brasileiro, principalmente no sentido de  garantir que o problema do outro seja 

compreendido desde a perspectiva daquele que vive as suas adversidades, e não somente uma 

imposição da necessidade de produção de conhecimento pela universidade. A transformação 

social poderia tornar-se mais concreta, abrangente e célere se uma maior atenção fosse dada 

ao princípio da interação dialógica.  

Mesmo com essas limitações levantadas pelos docentes no fazer extensionista, 

acredita-se que conhecer e compreender as experiências emocionais dos professores 

entrevistados foi importante para os achados da pesquisa e fez a diferença em sua prática 

pedagógica porque permitiu que eles tivessem uma maior criticidade e sensibilidade para as 

questões do desenvolvimento humano e atenção para o coletivo.  

Nesse momento, é necessário compreender como os professores engajaram seus 

alunos no enfrentamento dos dilemas sociais coletivos. 
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Como as experiências emocionais dos professores abriram caminho para que os alunos se 

engajassem nos dilemas desorientadores? 

 

As ações extensionistas dos docentes participantes da pesquisa foram sempre coletivas 

e capazes de engajar os alunos por meio de estratégias que apresentaram ou criaram um 

dilema desorientador (MEZIROW, 1997). As estratégias visavam, num primeiro contato com 

o aluno, a fazê-lo interessar-se pelos projetos já existentes. Para isso, foram realizados eventos 

de integração dos alunos ingressantes e, nestes encontros, apresentaram-se as ricas 

possibilidades que a disciplina, o curso, a faculdade ou o projeto de extensão têm para fazê-

los se integrar com atividades voltadas para a comunidade. 

A partir da fala dos próprios docentes e alunos, essas estratégias oportunizaram um 

engajamento discente, majoritariamente, no nível de exposição, isto é, o aluno tomou 

conhecimento e participou dos projetos. Alguns temas como reciclagem de produtos 

eletrônicos e gestão de resíduos já foram, de muitas formas, introduzidos e trabalhados nesses 

alunos em níveis educacionais anteriores ou pela própria mídia. O importante, no caso desses 

temas, foi o docente fazer as conexões entre as temáticas e o que elas representam na 

formação de um administrador que deve atuar num cenário complexo, de contínuas e 

acentuadas limitações de recursos naturais, e de necessidade de diminuição de injustiças 

sociais e de maior inclusão. Assim, a exposição do aluno de graduação em Administração 

com todas as temáticas propostas pelos docentes e apresentadas nesta tese é importante para a 

construção do perfil de um administrador com essa habilidade. 

Contudo, somente a exposição não leva à transformação. Para que haja um 

engajamento no nível de interação e de transformação, é necessário que o professor avance 

sua prática pedagógica para estratégias que encorajam a reflexão crítica, o discurso crítico e, 

principalmente, a ação, e que testem as novas perspectivas de significado dos alunos 

(BRUNSTEIN; KING, 2018).  

Isso vem sendo feito por vários dos professores entrevistados nesta pesquisa quando: 

oportunizam aos alunos novos componentes curriculares e metodologias ativas de ensino que 

permitem um olhar coletivo; criam uma rede de parceiros (empresas, organizações, centros, 

comunidades) que recebem os alunos e lhes oferecem um local para suas ações; e visitam, 

com os alunos, os públicos-alvo in loco para conhecer a realidade a ser trabalhada. Além de 

requererem dos alunos ações previstas nos projetos com resultados efetivos de transformação, 

essas práticas suplantam o discurso de necessidade e urgência de mudança e os fazem 

compreender o quanto a Administração e o administrador podem se voltar para temas de 
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interesse planetário, de desenvolvimento integral do ser humano e de qualidade de vida 

(O’SULLIVAN, 2012). 

Mas, vale destacar que o processo de transformação do aluno demanda tempo, é de 

longo prazo, (TAYLOR; CRANTON, 2012; MEZIROW, 1997), daí a importância de que as 

ações sejam promovidas mesmo quando tenham características incrementais, ou seja, que 

podem levar a uma mudança mais profunda e que promovam resultados significativos para os 

principais problemas abordados nos projetos de extensão como a inclusão social por meio de 

negócios sociais de populações vulneráveis e fragilizadas e a gestão administrativa e 

financeira de ONGs. 

Por sua vez, os alunos, na sua grande maioria, relataram ter se engajado nos dilemas 

desorientadores, e ter se preocupado com questões do desenvolvimento humano e com uma 

nova realidade apresentada a eles pelos projetos de extensão. De início, acreditou-se que o 

relato de “estar mais consciente sobre algo” se tratasse de um clichê, uma linguagem com 

função fática apenas para responder à pergunta feita pelo pesquisador. No entanto, talvez não 

pareça ser um posicionamento limitado o aluno responder que ele alcançou um conhecimento 

renovado sobre uma realidade dada, o que ele chamou de “consciência”, e de que esses 

dilemas farão parte da sua atividade como administrador.  

Relembrando, para o aluno E37, o projeto de extensão lhe trouxe “amadurecimento 

pessoal e profissional, uma vez que ele me aproxima de uma realidade de certa forma distante 

da minha, [...] me obriga a me desafiar constantemente”. Essa afirmação pode ser algo 

revelador e potencial para uma transformação concreta, mesmo que incremental, pois Freire 

(1996, p. 73) afirmava que “a pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da História 

e de seu papel. Recusa acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para mudar o mundo.” 

No entanto, para transformar-se e transformar, não são suficientes apenas elementos 

cognitivos e afetivos. É necessário ação – elemento conativo (MEZIROW, 2013). Para agir, os 

alunos devem ser capazes de mobilizar os saberes construídos no curso de Administração para 

enfrentar os dilemas sociais coletivos nas ações extensionistas.  

Essa preocupação direciona à resposta para outra pergunta desta tese. 

 

Quais conhecimentos os alunos adquiriram nas ações de extensão a partir da perspectiva dos 

professores e dos próprios alunos e como eles transformaram a si mesmos e a comunidade? 

 

Para formar o administrador envolvido com os dilemas sociais coletivos, professores e 

alunos afirmaram que os estudantes devem ter o conhecimento técnico-científico oferecido 
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pelas disciplinas da estrutura curricular do curso e serem capazes de aprender o que não vem 

sendo oferecido por elas: noções de cidadania; preocupação sócio-ambiental; relacionamento 

interpessoal; comunicação; oratória; liderança; motivação para a mudança; resolução de 

conflitos, responsabilidade social; enxergar novas possibilidades; respeito; sensibilidade e 

saber ouvir. Presume-se que essas capacidades reveladas pelos professores e alunos 

participantes da pesquisa ajudam a alcançar uma transformação efetiva dos modelos de 

referência do indivíduo. Bunduki e Higgs (2017) acreditam que a educação que estimula a 

transformação naquele que aprende é aquela capaz de desenvolver habilidades de liderança 

para a responsabilidade social. 

As habilidades que professores e alunos apontaram que estão sendo desenvolvidas nas 

ações extensionistas sugerem que somente o ensino, aquele considerado tradicional e de 

massa, dos cursos de Administração não vem sendo capaz de desenvolver um futuro 

profissional crítico, hábil para compreender e propor alternativas para as dificuldades que 

envolvam, segundo O’Sullivan (2012), entendimento sobre nós mesmos e de nossa 

localização no mundo; sobre as relações de poder unindo estruturas de classe, raça e gênero; 

nossa consciência corporal, nossas visões de formas alternativas de viver; e nossa noção de 

justiça social, de paz e prazer pessoal. Essa limitação é compreensível porque o domínio do 

conhecimento técnico exigido pela complexa sociedade industrial e capitalista influenciou a 

educação de adultos por dar ênfase somente ao desenvolvimento de habilidades para 

aplicação profissional, o que não deixa espaço para que os estudantes adultos reflitam sobre o 

seu papel na sociedade (JOHNSTON, 2011). 

Na perspectiva dos alunos, eles revelaram que as ações extensionistas docentes das 

quais eles participaram foram capazes de lhes proporcionarem uma aprendizagem 

transformadora observada em três diferentes níveis de engajamento: exposição, interação e 

transformação.  

Por meio dos relatos os alunos afirmaram que seus professores foram capazes, por 

meio da empatia e do comportamento pró-social, de expô-los aos seus dilemas 

desorientadores e de engajá-los nas ações pedagógicas pensadas para o enfrentamento dos 

problemas coletivos visualizados naqueles dilemas. E enfatizam que mobilizaram os 

conhecimentos da Administração, já mencionados anteriormente, para alcançar os objetivos 

das ações. Acredita-se que exposição aos dilemas coletivos foi importante porque criou 

ambientes de aprendizagem com uma maior emotividade, permitindo aos alunos o despertar 

de um pensamento mais colaborativo, o que fez com que eles se interassem mais com o 

público-alvo das ações extensionistas.  
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Percebeu-se a interação dos alunos no engajamento dos dilemas coletivos quando eles 

foram capazes de relatar quais ações executaram para agir em direção ao problema ao qual 

foram exposto. Não somente descrevendo o conteúdo técnico visto em sala de aula, mas 

demonstrando uma preocupação de como aplicá-lo no coletivo: “tive a oportunidade de 

colocar alguns conhecimentos [...] em prática. Mas acima de tudo [...] buscar oportunidades”. 

A interação foi vital para que o aluno começasse a se envolver com a comunidade e a 

compreender seu papel de Administrador como agente de mudança. 

Por fim, alguns alunos foram capazes de apresentar em suas falas elementos: (a) 

cognitivos, expressos em verbos como pensar, aprender e saber (“hoje eu penso diferente”; 

“aprendi formas de como utilizar [...]”); (b) afetivos, expressos por meio como sentir e 

acreditar (“sinto que a gente pode mudar algo”); e (c) conativos, expressos em verbos de ação 

como fazer e conseguir (“conseguimos fazer com que as empresas mudassem”; “nossas ações 

podem mudar uma pessoa de cada vez”).  

Tais registros narrativos apontam para uma mudança em seus modelos de referência 

segundo Taylor (1998), representando, portanto, uma transformação mais profunda daquela 

observada nos relatos da maioria dos alunos e, sugerindo que as ações extensionistas têm 

potencial de fazer com que o aluno perceba a ação social como possibilidade de crescimento 

próprio e, principalmente, como parte indissociável da sua formação e atuação como 

Administrador. 

É importante ressaltar que muitos dos projetos de extensão nas universidades 

brasileiras possuem um número bem reduzido de vagas, o que não proporciona a todos os 

alunos matriculados participar dessas ações e desenvolver as habilidades que ambos, 

professores e alunos, estão considerando essenciais para a formação do administrador.  

Os professores e estudantes entrevistados nesta tese pertencem a uma elite no sentido 

de que tiveram a oportunidade de atuar em ações extensionistas. Embora se reconheça que 

possa haver muitas outras iniciativas de extensão como as aqui apresentadas em cursos de 

Administração no Brasil, o quanto ainda é necessário para que essas oportunidades de 

formação estejam disponíveis para os mais de duzentos mil novos administradores inseridos 

no mercado de trabalho anualmente?  

Respostas a essa questão serão apresentadas nas implicações teóricas e práticas para 

uma educação em Administração voltada para preocupações coletivas possível a partir das 

experiências emocionais docentes. 
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Implicações teóricas e práticas para se pensar ações extensionistas e o ensino de 

Administração a partir de experiências emocionais docentes  

 

Embora a empatia no discurso docente seja a emoção que mais se destacou em suas 

experiências emocionais, e é a que orienta o seu comportamento pró-social, acredita-se que 

ainda é necessário um esforço individual para que realmente se compreendam os dilemas 

coletivos a partir do ponto de vista do outro, e não desde o nosso próprio, supondo o que o 

outro possa necessitar.  

Um exemplo de esforço seria a disseminação das propostas de ações extensionistas e 

das estratégias pedagógicas desenvolvidas pelos professores entrevistados por disciplinas que 

muitas vezes não são pensadas como centrais para a discussão sobre o desenvolvimento de 

um ser humano e um administrador preocupados com problemas coletivos e que e que agem 

em direção a encontrar respostas para eles.  

As disciplinas ministradas pelos docentes participantes desta pesquisa concentraram-se 

em: Gestão Ambiental (cinco registros); Filosofia e Sociologia (quatro registros) e 

Metodologia da Pesquisa (três registros); Responsabilidade Social e Organização do Terceiro 

Setor (dois registros cada); Gestão de Pessoas; Comportamento Organizacional; 

Empreendedorismo e Criação de Novos Negócios (com um registro cada). No entanto, houve 

registro de disciplinas como Comércio e Finanças Internacionais (com dois resgistros); 

Sistemas de Informação; Administração da Produção; Processos Administrativos; 

Internacionalização de Empresas e Direito Empresarial, cuja discussão sobre o 

desenvolvimento mais integral do administrador é palatável para ser incluída como objetivos 

dessas disciplinas.  

Portanto, cabe aqui uma atenção maior para os exemplos desses professores de como 

eles conseguem conceber planos de ensino e projetos de extensão para essas disciplinas vistas 

como mais técnicas e objetivas. Seus exemplos são assimilados quando se dá atenção para as 

suas experiências emocionais. O fato de um docente possuir uma formação em uma área mais 

técnica como a Engenharia, por exemplo, não é determinante de sua postura ou conduta 

isoladas das preocupações coletivas. Novamente, são suas experiências emocionais que as 

orientam. 

O comportamento pró-social dos docentes refletido em suas atividades extensionistas 

são manifestações de ordem social no nível micro. Mesmo que de extrema importância, esta 

empatia não será capaz de sustentar altos níveis de cooperação, pois estão baseadas 
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limitadamente nos traços disposicionais e na confiança que esses docentes carregam consigo. 

O salto do nível micro para o nível macro de impacto desse comportamento pró-social poderia 

ser o elemento-chave para uma transformação social mais profícua e generalizada. Mais uma 

vez, uma proposta seria que a maior parte das disciplinas conseguissem repensar seu ensino 

para as necessidades coletivas. Não se trata de o docente ter que fazer mais, mas de fazer 

diferente, questionando seus próprios modelos de referência e, a partir de sua redefinição, 

reconstruir sua forma de ensinar e de atuar profissionalmente. Um exemplo seria o professor 

abrir espaços em sala de aulas para ouvir as experiências emocionais de seus alunos e 

construir os pressupostos da sua disciplina a partir das emoções (experiências vividas) que 

esses alunos despertarem, como seus anseios, suas emoções reflexivas e empáticas. 

As barreiras para uma mudança social de natureza mais radical, que reposicione até 

mesmo o papel do administrador, são muitas e fortemente resistentes e utópicas. Começam 

pela quase intransponível capacidade que o professor deve ter de pensar além do paradigma 

no qual foi socializado. Se o discurso dos professores pesquisados, os quais tiveram uma 

socialização preocupada com coletivo social, já demonstra cansaço, esgotamento físico e 

mental na sua atuação no magistério público, ter-se-á o penoso desafio de fazer com que a 

grande massa formada para trabalhar como administradores desafie a ética de mercado atual. 

Como pensar numa formação docente para que se reflita constante e intensamente a serviço 

de que e de quem está a formação do profissional de Administração a fim de que se melhore a 

genética institucional e se obtenha, no mínimo, apoio delas para o livre pensar coletivo, para o 

ensino voltado ao social e para a aplicação das ações extensionistas planejadas? Baseado na 

Pedagogia da Esperança de Paulo Freire, Denzin (2009) sugere que as experiências 

emocionais podem ter papel intervencionista para se obter esse êxito.  Diante de uma 

formação profissional e cidadã não preocupada com a empatia, a pedagogia no ensino 

superior em Administração deve ser intervencionista, superando a Pedagogia da Esperança e 

se enveredando para uma “pedagogia da urgência”. Essa celeridade deve estar na necessidade 

de:  

(1) Criar-se espaços para que as experiências emocionais docentes e discentes surjam 

e possam ser trabalhadas no ensino superior; 

(2) Repensar o ensino tradicional individualista e altamente especializado dentro de 

cada disciplina, de qualquer natureza do conhecimento; 

(3) Fomentar a interdisciplinaridade do ensino e da pesquisa para a resolução de 

problemas; 

(4) Apoiar uma formação docente atenta para o contexto do professor, permitindo-lhe 
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possibilidades de atuação massiva e coletiva; 

(5) Estimular e apoiar a criação e o fortalecimento das entidades estudantis como 

forma de atuação coletiva para reformular o ensino; 

(6) Repensar o ensino superior para que as ações extensionistas o norteiem e não o 

contrário. Ou seja, o ensino poderia ser extensionista desde a sua proposição nos 

planos de ensino. A extensão não pode ser mais uma dimensão universitária 

isolada do ensino tradicional em sala de aula e da pesquisa (BOTOMÉ, 1996);   

(7) Institucionalizar as ações extensionistas. As instituições de ensino superior têm 

potencial para serem concebidas a partir das reais necessidades da sociedade e não 

para atender à lógica de mercado. 

 

O ensino em cada uma das disciplinas que compõe a estrutura curricular do curso de 

graduação em Administração deve ser pensado a partir das práticas apoiadas por Mezirow 

(1998) e observadas nas ações extensionistas dos projetos dos professores pesquisdados. 

Dessa forma, o professor pode desenvolver seu “fazer docente” ao endereçar constantemente: 

(a) Apoio e ajuda aos estudantes a lidarem com ações sociais para atuar na resolução 

de problemas comunitários e consequente aperfeiçoamento do projeto e melhoria 

do ensino; 

(b) Esforços para mudar relações interpessoais entre os alunos e deles com o seu 

entorno familiar, profissional e na comunidade; 

(c) Condução dessas ações em escala local e nacional. Alguns conseguem atuar em 

escala global por meio do envolvimento com outros grupos parceiros como 

escritórios das Organizações das Nações Unidas. 

 

Porém, ainda há caminhos a serem desbravados nessas ações extensionistas para que 

professores e alunos desenvolvam pensamentos que não são os convencionais e impostos 

pelos currículos pré-definidos dos cursos de graduação; ademais de suas capacidades de 

resolver problemas e uma visão de mundo mais crítica para entender suas experiências. Uma 

forma é refletir sobre suas próprias experiências emocionais. Para Denzin (2009), as emoções 

estão aí para que o indivíduo se agarre a elas e se empenhe nelas, pois são escolhas, ou seja, o 

sujeito se permite vivê-las ou não. E são nessas escolhas que o indivíduo se molda e 

determina como ele se vê e como será visto pelo outro (DENZIN, 2009). 

Portanto, as experiências emocionais retratadas nas ações extensionistas docentes vêm 

encorajando a agência (capacidade de ação) desses professores para definir estratégias que 
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superam a alienação, a inércia, o taken for granted de seus alunos rumo ao enfrentamento de 

problemas coletivos contemporâneos. O desafio que se propõe a partir das ações 

extensionistas implantadas é a constante habilidade de reflexão crítica de professores, alunos, 

comunidade e instituições de ensino para negociar com o outro melhores construções sociais 

do que as que se apresentam na sociedade no momento (CUNNINGHAM, 1998).  

Outro desafio a ser trabalhado no ensino e na extensão universitária é o intensificar a 

participação da comunidade para alcance de objetivos democráticos, almejando a uma 

transformação mais concreta em detrimento de métodos apenas paliativos de resolução de 

conflitos pontuais. 

Igualmente, o ensino deve apoiar as vocações dos alunos e encorajar o humanizar-se 

deles e o importar-se com os outros. Já se discutiu o papel do professor rumo a esse interesse. 

Assim como o conhecimento gerado nos projetos de extensão discutidos, o conhecimento 

motivado pelos cursos de Administração deve ser capaz, massivamente, de identificar 

problemas sociais e coletivos, formular e implantar soluções para eles. As instituições de 

ensino devem desafiar a lógica de mercado imperante se quiserem afrontar o desafio ao qual 

estão ora impostas, ou seja, de se estabelecerem definitivamente como geradoras de 

conhecimento ou como meras comercializadoras dele. 

O que se propõe às instituições de ensino e aos currículos de Administração é uma 

desconstrução da visão naturalizada da formação do administrador ao questionar sempre a 

inserção do futuro administrador em um contexto sócio-histórico específico, em que aspectos 

de dominação, controle, exploração e exclusão na teoria ou na prática sejam revelados ou 

questionados. Trata-se de considerar o educando não apenas como objeto do processo 

educativo, mas como sujeito dele acima de tudo (FREIRE, 2006).  

Da mesma forma, na formação geral do administrador, quase não há desvinculação 

entre as competências do estudante e o desempenho organizacional requerido pelo mercado 

de trabalho (NICOLINI, 2003), pois o que está em jogo continua sendo os ganhos, a 

rentabilidade, o lucro e a produtividade; o conhecimento gerado está atrelado aos conceitos de 

eficiência e eficácia. E, finalmente, não são consideradas as intenções emancipatórias do 

sujeito, já que os modos de exploração, dominação ou controle que inibem a realização do 

potencial humano continuam sendo muito pouco identificados, denunciados ou levados em 

consideração.  

Embora esses elementos sejam direcionadores dos estudos críticos em gestão, 

poderiam ser pensados e aplicados em todas as disciplinas e ações extensionistas visando à 

formação crítica do profissional de Administração, uma vez que, para Botomé (2006), cabe às 
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universidades a responsabilidade de avaliar e mudar o ensino e a pesquisa para se atingir uma 

relação transformadora com a sociedade. É o ensino que deve ter como propósito a 

transformação – do estudante, do professor e da comunidade – sem ter que necessariamente 

lançar mão de uma via específica para isso como a extensão, por exemplo.  

Uma aprendizagem transformadora social crítica no ensino superior é importante e 

urgente porque é nesse nível de formação que o conhecimento é produzido (KASWORM; 

BOWLES, 2012), portanto as estratégias fomentadoras aplicadas em sala de aula e fora dela 

pelos professores pesquisados permitiram e reforçaram desafios cognitivos, socioculturais e 

emocionais dos estudantes. Certamente essas práticas pedagógicas os convidaram a saírem de 

suas zonas de conforto e a se engajarem em ambientes sociais com valores, ideias e dinâmicas 

de poder inéditos. Acredita-se que os professores, ao criarem um ambiente com essas 

possibilidades, provocaram emocionalmente os estudantes a responder a esses desafios. 

Finalmente, esta tese buscou contribuir para a Sociologia das Emoções ao estudar o 

fenômeno das experiências emocionais no contexto educacional de professores e alunos de 

Administração e ao revelar como a empatia e o comportamento pró-social ajudam a 

compreender a realidade desses atores sociais no contexto do enfrentamento de dilemas 

coletivos. O compreender como a natureza social das emoções norteia o ser e o fazer docentes 

mais preocupados com os problemas sociais permitiu revelar que as práticas pedagógicas 

elaboradas para esse fim estão calcadas na construção social, na socialização desses 

indivíduos, e não em elementos apenas disposicionais (DAVIS, 2006) ou biológicos, como do 

dom, o qual é comumente atribuído à atuação do professor.  

Já para a Teoria da Aprendizagem Transformadora, esta tese objetivou contribuir com 

a compreensão de como as experiências emocionais, em especial a empatia, favorecem a 

capacidade de desenvolver, nos adultos, habilidades de lidar com os problemas de uma 

coletividade, para além do olhar voltado ao autodesenvolvimento do indivíduo. As emoções 

também apóiam a abertura para a mudança de modelos de referência do aluno, tornando-os 

mais inclusivos, abertos e permeáveis a novas ideias, a fim de se alcançar uma Administração 

menos egocentrada e pautada na maximização de lucro para acionistas, e mais orientada ao 

bem-comum. Portanto, esta tese traz um avanço teórico ao articular as duas teorias – a da 

Sociologia das Emoções e a da Aprendizagem Transformadora – para compreender e explicar 

como as emoções socialmente construídas podem ser uma unidade de análise para se 

compreender a aprendizagem transformadora de alunos de Administração. 
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Limites deste estudo e agenda de pesquisa 

 

Esta pesquisa identificou dezesseis professores que se permitiram contar suas 

experiências docentes. Certamente há muitos outros no vasto território brasileiro. Conhecer 

suas emoções e como elas se traduzem em práticas pedagógicas preocupadas com problemas 

societais continuaria a contribuir com outros docentes que, muitas vezes, procuram uma 

identificação para poder estimular-se a romper com o véu hegemônico do individualismo na 

formação e atuação do profissional de Administração. Assim, como ampliação do limite desta 

tese, sugerem-se estudos a fim de identificar quais são as estratégias utilizadas nos espaços 

educacionais de Administração para que se possam pensar políticas públicas de reformulação 

curricular e de formação de professores voltados à preocupação social crítica. 

Como proposta metodológica, sugerem-se pesquisas longitudinais, que acompanhem a 

prática pedagógica docente em disciplinas ou em projetos de extensão, com observação 

participante e uso de diário de campo, para alcançar  maior compreensão de como as 

experiências emocionais narradas pelos docentes se desenvolvem na prática cotidiana.  

Sobre estudos futuros que relacionem a Sociologia das Emoções e a formação do 

administrador, podem ser fomentadas discussões sobre outras emoções reflexivas como a 

vaidade e o orgulho; bem como outras emoções empáticas iguais a compaixão e a piedade. Ou 

ainda estudos que mostrem possibilidades de conexão entre emoções como a injustiça e a 

ansiedade com o ensino da Administração, a formação do administrador e o ser/fazer docente. 

A Sociologia das Emoções pode se beneficiar com o aprofundamento de conceitos 

emergidos das conversações docentes sobre enfrentamento, resistência e diálogo, tanto na 

atuação docente quanto nas suas práticas pedagógicas, preocupações essas que já foram 

citadas por Denzin (2009). Os estudos sobre a espiritualidade também podem revelar 

conexões com a educação em Administração, com as quais não se está acostumado ou se 

subestimam.  

Do mesmo modo, o retorno ao aporte dos pensamentos de Paulo Freire às teorias 

pedagógicas e da Sociologia das Emoções pode enriquecer a discussão sobre o estudante de 

Administração como um “ser mais” (FREIRE, 1996), inacabado e em busca constante de 

transformação para compreender seu papel histórico no mundo. 
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista narrativa 

 
Entrevistado:  

Universidade:  

Departamento:  

Curso:  

Disciplinas:  

Entrevista realizada em:  

Tempo na empresa:  

Idade: / Naturalidade:  

Formação:  

Início: / Término: / Duração:  

 
 Pergunta Observação 

1.  Conte-me sua trajetória como professor universitário. Pergunta gerativa de narrativa 

(FLICK, 2009). 

2.  Conte-me como e por que você iniciou suas atividades de 

extensão. 

Questões follow up: 

 Quais são seus projetos de extensão? 

 Quais são os objetivos do(s) seu(s) projeto(s)? 

Pergunta gerativa de narrativa 

(FLICK, 2009).  

Busca-se identificar dilemas 

pessoais, organizacionais, societais, 

éticos. 

3.  Para você, qual o sentido da extensão universitária no 

enfrentamento de dilemas coletivos e como isso se traduziu nos 

seus projetos?  

Questões follow up: 

 Como você antecipou a identificação destes dilemas?  

 Como você acredita que seus alunos aprendem?  

 Que atividades (ferramentas, processos) você acredita que 

são mais relevantes para provocar a reflexão e o 

engajamento dos alunos com os dilemas coletivos? 

 Algumas destas experiências ou atividades se destacam? 

Explique. 

 Qual o suporte que a universidade lhe dá para o 

desenvolvimento do seu projeto de extensão? 

Pergunta gerativa de narrativa 

(FLICK, 2009).  

 

Narrativa das experiências 

emocionais passadas que atuaram 

como gatilho para o dilema atual 

(DEWEY, 1986). 

 

Busca-se identificar elementos da 

Aprendizagem Transformadora: 

reflexão, transformação, 

engajamento, avaliação e suporte 

institucional (MEZIROW, 1997; 

1998; 2000; 2013; MERRIAM, 

2004; CRANTON, 2002). 

4.  Como foi a sua experiência como coordenador do projeto no 

sentido de contribuir com a sua transformação, dos seus alunos 

e do entorno/comunidade? 

Questões follow up: 

 Qual você acredita ser seu papel na aprendizagem do 

aluno? 

 O que você acredita que os alunos aprenderam com os 

Pergunta gerativa de narrativa 

(FLICK, 2009).  

 

Narrativa das experiências 

emocionais presentes que geram o 

gap emocional (DEWEY, 1986). 

 

Busca-se identificar elementos da 
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objetivos do seu projeto? 

 O projeto o transformou em algum sentido? Qual? Como? 

 Você observou transformação de seus alunos (crenças, 

valores, visão de mundo)? Qual? Como? 

 Como os estudantes se engajam na reflexão e na ação em 

direção aos dilemas coletivos nas suas atividades. 

 Houve transformação no ambiente, na comunidade de 

desenvolvimento do projeto? Qual? Em que sentido? A 

que você atribui esta mudança?  

 Como você avalia (positiva ou negativamente) sua 

experiência no ensino-aprendizagem dentro do seu projeto 

de extensão?  

 Como você acha que os alunos estão preparados para 

enfrentar resistências e barreiras para implementar projetos 

e ideias que tratam de dilemas coletivos? 

 O que você espera dos seus alunos ao final do curso 

(saberes formais, informais)? 

 Você acredita que os conhecimentos e habilidades 

adquiridos (competências) neste projeto de extensão estão 

sendo “transferidos” para as práticas do ambiente de 

trabalho dos alunos? Ou seja, você acredita que os alunos 

levam esse conhecimento para algum lugar? Vida pessoal? 

Vida profissional? 

Aprendizagem Transformadora: 

reflexão, transformação, 

engajamento, avaliação e suporte 

institucional (MEZIROW, 1997; 

1998; 2000; 2013; MERRIAM, 

2004; CRANTON, 2002). 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido/TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Título da Pesquisa: “Aprendizagem Transformadora para o enfrentamento de dilemas sociais coletivos: um olhar sobre as 
emoções de professores de Administração”. 
Nome do pesquisador: Diogo Reatto 
Nome do orientador: Profª Drª Janette Brunstein 
 
1. Natureza da pesquisa: o(a) sr.(a) está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa que tem como finalidade 

compreender como as experiências emocionais de professores de Administração contribuem para o engajamento no 
processo de aprendizagem transformadora em direção ao enfrentamento de dilemas coletivos por seus alunos. 

2. Participantes da pesquisa: 10 a 20. 
3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo o(a) sr.(a) permitirá que o pesquisador desenvolva seu trabalho 

de tese de doutorado, do programa de Pós-Graduação em Administração – Área de Gestão Humana e Social, da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP. O(a) sr.(a) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a 
continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o pesquisador. Sempre que quiser 
poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone do (a) pesquisador (a) do projeto.  

4. Sobre as entrevistas: será realizada somente uma entrevista narrativa semiestruturada. 
5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, sendo o risco mínimo, 

quando se entende que tais riscos sejam inerentes da participação de qualquer sujeito numa pesquisa. Os 
procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme 
Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua 
dignidade. 

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente o 
pesquisador terá conhecimento de sua identidade. Nem ao orientador será revelada sua identidade, já que este não é 
o escopo da pesquisa. Comprometemo-nos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa.  

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa o(a) sr.(a) não terá nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que deste 
estudo resultem informações importantes sobre quais os sentidos que os professores de Administração dão para as 
suas experiências emocionais que se revelam nas atividades extensionistas (sentido docente) e como estes sentidos 
vêm se traduzindo em experiências pedagógicas mais transformadoras e engajadoras em direção ao enfrentamento de 
dilemas sociais coletivos que contribuam na formação do administrador (ação docente). 

8. Pagamento: o(a) sr.(a) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será pago por 
sua participação. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa. 
Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a 

execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 
Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 
Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em participar 
da pesquisa. 

 
___________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 
 

______________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa 

 
__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
 

___________________________________ 
Assinatura do Orientador 

 
_________________________, _____ de ___________ de 201___. 

 
 

Pesquisadores: Diogo Reatto – (18) 99706-8735 – diogo@foa.unesp.br / Janette Brunstein – (11) 99570-1140– 
janette9@uol.com.br 
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APÊNDICE C – Questionário de pesquisa com estudantes 
 

 

 

Percepções discentes sobre atuação em projetos de ação social 

 
Idade: ___________  

 

 

 

Este questionário faz parte de um projeto de tese de doutorado que visa, também, a identificar as 

percepções de alunos de Administração sobre sua participação em projetos de ação social. 

 

O que interessa ao pesquisador são somente as descrições feitas pelos alunos. Desta forma, há 

anonimato e sigilo garantidos. 

 

Assim, solicito que responda às questões de forma mais detalhada possível. Use o espaço que for 

necessário e sinta-se livre para se expressar da forma que achar conveniente. Não há regras nem 

padrões. 

 

Muito obrigado! 

 

Diogo Reatto 

Doutorando em Administração – área de Gestão Humana e Social nas Organizações 

Universidade Mackenzie/SP  

 

 

 

1. O que você aprendeu com este projeto? (pode-se fazer referências a conhecimentos técnicos 

adquiridos durante a graduação ou com a disciplina na qual o projeto foi desenvolvido; habilidades e 

comportamentos profissionais e pessoais, etc.) 

 

 

2. Quais problemas/barreiras você encontrou durante o desenvolvimento ou a aplicação do 

projeto? Como foram resolvidos? 

 

 

3. Como você acredita que poderá aplicar as competências adquiridas durante a sua 

participação no projeto em sua vida pessoal e profissional? De que maneira? 

 

 

4. Você acredita que houve (e quais foram) transformações (crenças, valores ou visão de mundo 

pessoais e profissionais):  

 

a) Em você? 

 

b) Na comunidade (ou grupo de pessoas) à qual o projeto foi destinado? 

 

c) Nos demais envolvidos (instituição, professores, etc.)? 
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APÊNDICE D – Questionário de pesquisa com estudantes formato Google Forms 
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Endereço URL curto enviado aos estudantes participantes da pesquisa por meio do aplicativo 

Whatsapp: https://forms.gle/Ng1r3ZKZL7a7mT757 


