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RESUMO

A docência no ensino superior ainda é um vasto campo em construção e são muitas as lacunas apontadas sobre a atuação e formação do 
professor para esse nível de ensino por diversos autores (Isaia, 2006; Veiga , 2006; Masetto, 2012; Gatti, 2016; Therrien et al, 2016, dentre 
outros). Mesmo tendo sofrido algumas transformações nas últimas décadas, a ausência de políticas voltadas para a formação docente nesse 
segmento ainda representa um relevante ponto de atenção. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n° 9394/96, possibilitou 
uma vasta reforma educacional, principalmente nas Instituições de Ensino Superior (IES), contudo, no que se refere à formação do docente do 
ensino superior, a previsão legal é vaga. É preciso considerar também a diferenciação que existe entre os que atuam nas IES públicas e os que 
trabalham no setor privado. No primeiro caso, apesar da exigência de que os docentes tenham diploma de mestres e/ou doutores, é ponto 
pacífico que esses cursos prepararam mais para a pesquisa do que para a docência. Tamanha fragilidade na formação do docente universitário 
levanta preocupações, pois nas últimas décadas tem sido crescente o número de estudantes que ingressaram no ensino superior, o que acarretou 
para muitas IES a necessidade de aumentar o quadro docente. As públicas por meio de concursos, que não exigem a formação para a docência 
universitária; e as privadas, encontrando a solução na contratação de profissionais oriundos do mercado de trabalho, porém, sem qualquer 
preparo formal para a docência, especialmente em cursos de perfil profissional mais acentuado, como o de Comunicação Social, objeto de 
interesse desta pesquisa. Muitas vezes os profissionais são recrutados por serem bem sucedidos em suas profissões, o que nos leva ao problema 
da falta de preparo desses profissionais para enfrentar os desafios da sala de aula. A questão é que a expertise profissional não basta. Assim, 
algumas questões norteiam a pesquisa que aqui se apresenta: Como esses profissionais se tornam professores? Que desafios enfrentam no 
cotidiano da sala de aula? Que tipo de saberes, além daqueles próprios de sua formação disciplinar mobilizam para dar conta do cotidiano da sala 
de aula? A partir desse contexto, temos como objetivo investigar como se dá a construção da formação docente na área de Comunicação Social, 
na condição de professor no ensino superior privado, e de que modo esse profissional enfrenta os desafios da sala de aula. Além da necessidade 
de compreender o que constitui a atividade de ensinar de um modo geral, e sua relação com a formação do professor em um contexto mais 
amplo, surge a necessidade, também, de investigar como se dá a construção dos saberes pedagógicos do professor que atua nesse nível de 
ensino, já que inexistem políticas públicas que estabeleçam diretamente uma orientação para a formação pedagógica do professor do ensino 
superior. A metodologia abrange, ao lado de uma análise crítica da contribuição de diversos autores sobre o assunto, a coleta de dados, junto a 
professores de dois cursos de Comunicação Social, por meio de entrevistas e observação em duas IES privadas do Rio de Janeiro. A pesquisa 
encontra-se em fase de revisão bibliográfica, entretanto, o que se pode constatar até o momento, a partir da análise de trabalhos apresentados, é 
que somente os conhecimentos prático e técnico não são suficientes para a atuação na docência do nível superior, o que evidencia a relevância e 
oportunidade da investigação.
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