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RESUMO 

 

SILVA, Julio Cesar Santos da. Docência no ensino superior em Comunicação 

Social: do mercado para sala de aula. 2018. Dissertação (Mestrado em Educação) 

‒ Programa de Pós-Graduação, Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2018. 

 

A ausência de políticas voltadas para a formação de professores que atuam em 

Instituições de Ensino Superior (IES), no Brasil, representa relevante ponto de 

atenção, e diversos são os autores que têm, mais recentemente, chamado atenção 

para essa lacuna e para as consequências do despreparo dos docentes para atuar 

nesse nível de ensino. Nas últimas décadas tem sido crescente o número de 

estudantes que ingressaram no ensino superior e, diante desse quadro, muitas IES 

privadas aumentaram seus quadros docentes, trazendo para as salas de aula, 

especialmente em cursos de perfil profissional mais acentuado, profissionais de 

comprovada experiência no mercado de trabalho, porém, sem qualquer preparo 

formal para a docência. O presente trabalho tem como objetivo, com base nas ideias 

de autores que estudam o tema, como Pimenta, Cunha, Isaia, Veiga, Roldão e 

outros, investigar quais os principais desafios enfrentados no início da docência por 

professores do curso de Comunicação Social, em duas IES privadas do Rio de 

Janeiro. A investigação é de natureza qualitativa e como procedimento de coleta de 

dados foram realizadas 10 entrevistas semiestruturadas com docentes do curso de 

Comunicação Social de duas diferentes IES. A partir da análise, foi possível 

constatar que os professores enfrentaram, no início da docência no ensino superior, 

diversos tipos de dificuldade. Na ausência de políticas e iniciativas institucionais 

voltadas para a formação pedagógica, contaram apenas com a ajuda informal de 

seus pares e desenvolveram estratégias próprias para o exercício da função, e 

valeram-se também, em muitos casos, de sua experiência de mercado, que é 

exatamente de onde obtêm a segurança para lecionar. 

 

Palavras-chave: Ensino Superior. Docência no ensino superior. Docência em 

Comunicação social. Desenvolvimento profissional docente. 
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ABSTRACT 

 

SILVA, Julio Cesar Santos da. Higher Education Teaching in Social 

Communication: from the market to the classroom. 2018. Dissertation (Master in 

Education) - Post-Graduation Program, Estácio de Sá University, Rio de Janeiro, 

2018. 

 

The absence of policies aimed at the formation of teachers working in Higher 

Education Institutions (HEIs) in Brazil represents an important point of attention, and 

several authors have most recently called attention to this gap and to the 

consequences of the teachers unpreparedness to act at this level of education. In the 

last decades, the number of students who have entered higher education has 

increased and, in the face of this situation, many private HEIs have increased their 

teaching staff, bringing to the classrooms, especially in courses with a more 

professional profile, professionals with proven experience in labor market, however, 

without any formal preparation for teaching. Based on the ideas of authors who study 

the subject, such as Pimenta, Cunha, Isaia, Veiga, Roldão and others, the main 

objective of this paper is to investigate the main challenges faced by teachers of the 

Social Communication course in the beginning of teaching two private HEIs in Rio de 

Janeiro. The research is qualitative in nature and as a data collection procedure, 10 

semi-structured interviews were conducted with teachers of the Social 

Communication course of two different HEIs. From the analysis, it was possible to 

verify that teachers faced, at the beginning of teaching in higher education, several 

types of difficulty. In the absence of institutional policies and initiatives geared 

towards pedagogical formation, they relied only on the informal help of their peers 

and developed their own strategies for the exercise of their function, and in many 

cases also relied on their market experience, exactly where they get the safety to 

teach. 

 

Keywords: Higher education. Teaching in higher education. Teaching in Social 

Communication. Professional teacher development. 

.  

 

 



9 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Perfil dos docentes – formação e profissão........................................ 

Quadro 2 – Perfil dos docentes – tempo de mercado e docência.......................... 

Quadro 3 – Caminhos até a docência.................................................................... 

Quadro 4 – Desafios encontrados no início da docência....................................... 

Quadro 5 – Desafios derivados da falta de formação pedagógica......................... 

Quadro 6 – Transformação do saber prático em teórico........................................ 

Quadro 7 – Relação entre teoria e prática............................................................. 

62 

63 

68 

71 

73 

75 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO....................................................................................................... 

1  IDENTIDADE E IDENTIDADE PROFISSIONAL........................................ 

1.1  PROFISSÃO E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL........................ 

2  PROFISSÃO DOCENTE............................................................................. 

2.1  PROFISSÃO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR.................................... 

3  O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E O SETOR PRIVADO..................... 

3.1  O ENSINO SUPERIOR EM COMUNICAÇÃO SOCIAL.............................. 

4  DO MERCADO PARA A SALA DE AULA................................................. 

4. 1 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 DA PESQUISA............................................................................................ 

4.1.1  Perfil dos professores.................................................................................. 

4.1.2  Caminho percorrido até o ingresso na docência......................................... 

4.1.3  Desafios encontrados ao desempenhar a docência.................................... 

4.1.4  Transformação do saber profissional no saber pedagógico........................ 

4.1.5  A relação entre a docência em Comunicação Social  

 e o mercado de trabalho.............................................................................. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................... 

REFERÊNCIAS...................................................................................................... 

ANEXOS................................................................................................................ 

11 

19 

21 

30 

35 

41 

54 

58 

 

61 

61 

64 

69 

74 

 

78 

84 

88 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

INTRODUÇÃO 

 

A docência no ensino superior é um vasto campo em construção e são muitas 

as lacunas apontadas sobre a atuação e formação do professor para esse nível de 

ensino, dentre as quais podemos destacar a ausência de uma formação profissional 

específica, saberes relacionados à prática docente para o ensino superior e 

ausência de iniciativas por parte de algumas instituições voltadas para a formação 

do profissional oriundo do mercado. Mesmo tendo sofrido algumas transformações 

nas últimas décadas, com a promulgação de leis, o aumento das Instituições de 

Educação Superior (IES) e o número crescente de ingressantes no sistema, a 

ausência de políticas voltadas para a formação docente no ensino superior ainda 

representa um relevante ponto de atenção e diversos são os autores que têm 

recentemente tratado desse tema. Contudo, ainda se pode dizer que a formação de 

professores para a docência no ensino superior ainda é um assunto pouco 

explorado. 

Para Isaia (2006), a docência nesse nível de ensino é desenvolvida ao longo 

do caminho percorrido pelo docente, sendo essa trajetória influenciada pelas 

conjunturas que envolvem além do lado profissional, o pessoal e o institucional. 

Veiga (2006) destaca que a docência universitária está diretamente relacionada ao 

ensino, pesquisa e extensão e, assim como nos demais níveis do exercício da 

docência, o docente do nível superior, também necessita de formação profissional, 

conhecimentos específicos e saberes relacionadas à prática docente. 

O exercício na docência superior não está ligado a um único caminho a 

seguir, capacitação e aquisição de saberes próprios são necessários. De acordo 

com Masetto (2012, p. 11), "O exercício docente no ensino superior exige 

competências específicas, que não se restringem a ter um diploma de bacharel, ou 

mesmo de mestre ou doutor, ou, ainda, apenas o exercício de uma profissão.". 

Gatti (2016, p. 142) também aborda o assunto e assinala que há uma 

necessidade dentro da formação universitária de comprometimento com os alunos 

voltado para o lado ético e também social. Para a autora “[...] para ser docente no 

ensino superior é necessário desenvolver consciência clara sobre o papel da 

formação e do formador em relação aos jovens.”.  

O percurso do professor universitário pode ser um caminho longo e aflitivo, 

visto que o exercício da docência superior, por vezes, é uma jornada solitária, 
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principalmente para os professores horistas1 e iniciantes, aos quais o ambiente 

institucional muitas vezes não oferece subsídios necessários à sua formação. Isaia 

(2006) aponta que, em geral, não há um espaço institucional para a construção 

coletiva, onde o docente possa compartilhar suas experiências e conhecimentos, 

ficando o professor, por esta razão, sujeito a um exercício solitário e autodidata. 

A falta de uma formação pedagógica para o exercício da docência no nível 

superior evidencia a fragilidade na construção da profissionalidade do docente 

conforme descrito por Gatti (2016, p. 141), para quem “As fragilidades se assentam 

justamente na falta de formação didática adequada dos que atuam na educação 

superior e têm que atuar nas graduações com jovens ainda em desenvolvimento.”. 

No que tange às políticas educacionais, a educação brasileira passou por 

algumas modificações com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), Lei n° 9394/96 (BRASIL, 1996), em 20 de dezembro 

de 1996. Segundo Catani e Oliveira (2003, p. 143), a LDBEN “[...] constitui-se em 

marco de referência para o início do processo de reestruturação da educação 

superior no Brasil”.  

À luz do que dispõe a LBDEN sobre o ensino superior, podemos destacar 

alguns pontos pertinentes ao estímulo e ingresso de alunos, tanto para as 

instituições públicas quanto privadas, e também ao desenvolvimento profissional 

através de instituições de Ensino Superior. 

 

CAPÍTULO IV 
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR. 
Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua; 
 
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e 
programas: 
I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 
abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham 
concluído o ensino médio ou equivalente; (Redação dada pela Lei nº 
11.632, de 2007). 

 

                                                           
1
 O trabalhador horista é aquele que recebe o salário mensalmente, porém, determinado pelo valor-

hora, tendo todos os direitos e obrigações dos demais empregados. 
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Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições de 
ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de 
abrangência ou especialização (BRASIL, 1996). 

 
A LDBEN possibilitou uma vasta reforma educacional, principalmente nas 

Instituições de Educação Superior, contudo, no que se refere à formação do docente 

do ensino superior, a lei ainda é muito 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, 

via de regra, diplomas de mestres e/ou doutores, é ponto pacífico que grande parte 

desses cursos prepara mais para a pesquisa do que para a docência.   

Segundo Veiga (2006, p. 88), o art. 66 da LDBEN (BRASIL, 1996), é vago 

nesse aspecto, pois “O docente universitário, de acordo com o enunciado legal, será 

preparado (e não formado) prioritariamente, nos programas de mestrado e 

doutorado”. A autora salienta que “[...] os programas de pós-graduação voltam-se 

para a formação de pesquisadores em seus campos específicos e sem exigência 

quanto à formação pedagógica de professores.”. Acrescenta que a falta de uma 

formação pedagógica para o professor universitário e o foco na titulação e pesquisa 

não garantem educação de qualidade.  

A ausência de políticas públicas para essa formação também é assinalada 

por Therrien, Dias e Leitinho (2016, p. 22), conforme ilustra o trecho abaixo:  

A docência universitária também requer formação profissional 
específica para seu exercício, a fim de ultrapassar os limites entre a 
formação/profissionalização e o pragmatismo impostos pelo 
desconhecimento, por parte dos professores e das instituições de 
educação superior (IES), da necessária formação pedagógica, pela 
falta de política pública para formação docente nesse nível e pela 
falta de uma política institucional consistente e permanente em cada 
IES.  

 

Tamanha fragilidade no perfil de docente no nível superior levanta 

preocupações, pois nas últimas décadas foi crescente o número de estudantes que 

ingressaram no ensino superior, provocando a necessidade, por parte de algumas 

IES, de aumentar o quadro docente; as públicas por meio de concurso público, no 

qual não há garantias de formação para a docência universitária; e as privadas 

encontrando a solução na contratação de profissionais oriundos do mercado de 

trabalho, porém, sem preparo formal para a docência. 



14 
 

Em muitas IES privadas, onde o ingresso não é feito necessariamente por 

concurso, especialmente em cursos de perfil profissional mais acentuado, muitas 

vezes os profissionais são recrutados por serem bem sucedidos em suas profissões, 

o que nos leva novamente à questão da falta de preparo desses profissionais para 

enfrentar os desafios da sala de aula. 

Como se pode observar, não são poucos os desafios da docência no ensino 

superior. Por um lado, a ausência de políticas que tenham por objetivo enfrentar este 

problema; por outro, a preparação em cursos de mestrado e doutorado com maior 

foco na pesquisa; e ainda a ausência de iniciativas institucionais de formação 

voltadas para os professores recrutados do mercado.  

Muitos são os autores que tratam das questões discutidas anteriormente. 

Entretanto, são poucos os estudos que levam em conta a própria prática desses 

professores, os desafios que enfrentam, e as estratégias que forjam no cotidiano de 

suas salas de aula para realizarem um trabalho que possam considerar satisfatório 

ao corpo discente.  

A partir desse contexto, buscamos investigar como se dá a construção da 

formação do docente no nível superior, especificamente para a área de 

Comunicação Social no setor privado. A busca por pesquisas sobre esta temática 

revelou que os problemas relacionados à falta de formação específica para a 

atuação em nível superior são comuns a professores tanto do setor público, quanto 

do privado. Mais especificamente, em relação ao setor privado, algumas IES 

contratam para o seu quadro docente professores portadores apenas do título de 

bacharel, especialmente em cursos em que a expertise2 profissional e o 

conhecimento do mercado pertinente tornam-se ativos relevantes.  

A questão é que a expertise profissional não basta. Assim, algumas 

indagações se impõem: Como se tornam professores? Que desafios enfrentam no 

cotidiano da sala de aula? De que tipo de saberes, além daqueles próprios de sua 

formação disciplinar, mobilizam para dar conta do cotidiano da sala de aula?  

A revisão de literatura acadêmica é consensual no que se refere a ser a 

docência universitária um objeto ainda em construção e diversos são os autores 

(ISAIA, 2006; GATTI, 2016; MASETTO 2012; THERRIEN; DIAS; LEITINHO, 2016; 

VEIGA, 2006) que além de apontar a ausência dessa formação, no geral, assinalam 

                                                           
2
 Palavra de origem francesa que significa experiência, especialização, perícia. Consiste no conjunto 

de habilidades e conhecimentos de uma pessoa, de um sistema ou tecnologia. 
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ainda que os cursos de Pós-Graduação stricto sensu não têm preenchido essa 

lacuna, visto serem mais voltados para a pesquisa do que para a docência.  

Para adensar essa busca, dissertações, teses e artigos foram buscados no 

site da Capes e Scielo, dos quais destacamos os trabalhos de Passos (2015), 

Carvalho (2013), Rodrigues (2006) e Carvalho (2012). 

Passos (2015, p. 98) investiga os saberes de docentes de uma IES privada 

em um curso de Educação Física, refletindo sobre a relação entre atuação docente e 

a formação profissional. Para Passos, os docentes universitários estabelecem seus 

saberes pedagógicos por meio de ações reflexivas entre sua prática acadêmica e 

formação; argumentam que as práticas podem evoluir a partir de novos contextos, e 

que essa construção parte “[...] do processo mediado pelos sujeitos, da percepção e 

preocupação em estabelecer ações que possibilitem o aprendizado dos discentes e 

do partilhar de experiências com os seus pares [...]”. Aponta ainda que o ensino 

superior é um local que “[...] ensina o profissional a aprender. Esse processo de 

aprendizagem direciona o docente para a pesquisa e a formação permanente [...]”. 

Carvalho (2013) afirma que tornar-se professor no nível superior é um 

processo autodidata em que se entrelaçam os saberes profissionais e a formação 

acadêmica, pois os professores bacharéis, por não possuírem uma formação 

adequada para atuar na docência, detêm-se apenas no conteúdo acadêmico 

exigido. Destaca ainda que os professores bacharéis, além de uma formação 

específica para a docência, necessitam também de uma formação continuada 

promovida de forma institucional, pois “[...] a qualidade do ensino será limitada e, 

consequentemente, o mercado de trabalho será afetado por conta da má formação 

dos profissionais.” (CARVALHO, 2013, p. 113). 

Também Rodrigues (2006) investiga alguns saberes característicos da 

construção do processo docente no ensino superior. Aborda as diferenças de estilos 

entre as IES preocupadas em formar cidadãos e as IES voltadas ao mercado. Nesse 

contexto, ressalta a pouca valorização dos domínios de saberes necessários ao 

exercício da docência. Para esse autor, apesar de alguns docentes já possuírem 

alguma experiência com magistério de ensino superior, muitos outros não possuem 

qualquer experiência na carreira docente, além de não trabalharem com dedicação 

exclusiva à docência, intercalando essa atividade com sua atuação como 

profissionais autônomos. 



16 
 

Ao fazer essa análise, Rodrigues (2006) aponta que o professor de nível 

superior evidencia limitação de seu papel como docente e acrescenta que uma 

complementação pedagógica poderia melhorar essa ausência de formação para a 

atuação na docência superior. 

Outro autor que também trata do assunto é Carvalho (2012, p. 230), que 

focaliza mais o dia-a-dia do docente: como e de que maneira os bacharéis 

professores planejam as aulas, apresentam os conteúdos e elaboram os 

procedimentos de avaliação de aprendizagem; quais são suas atitudes em relação 

aos alunos; como o professor busca diferentes recursos didático-pedagógicos para 

escolher os mais adequados para o ensino que pretende ministrar. Denuncia “[...] 

uma tendência tecnicista do ensino, marcado por burocratização, regras do jogo e 

racionalidade”, apontando uma falta de formação específica para a docência 

superior, além de indicar também que são inadequados os métodos aplicados aos 

conteúdos e que a avaliação é centrada em instrumentos. Ressalta ainda a 

imprescindível parceria entre os gestores institucionais com o objetivo de promover 

ações junto ao corpo docente, tendo em vista a melhoria da prática pedagógica. 

Completa que essa formação pode ser conduzida de duas formas: 

a) pela criação de assessorias ou núcleos institucionais compostos 
por profissionais capacitados para elaborar propostas e desenvolver 
atividades para formação continuada na área da pedagogia 
universitária para o corpo docente em atividade; 

b) pela oferta de cursos de pós-graduação na área de docência da 
educação superior para os bacharéis professores em atividade 
(CARVALHO, 2012, p. 230). 

 

Carvalho (2012) aponta que as especificidades de cada IES e de cada campo 

científico são fatores a serem considerados para o complemento da formação, bem 

como a relação direta entre o ensino, pesquisa e extensão.  

Em relação ao curso de Comunicação Social, sendo a comunicação parte 

natural do comportamento humano, o ato de comunicar fundamenta-se em estudar a 

comunicação humana interpessoal em uma sociedade. Portanto, a Comunicação 

Social tem como propósito estudar e analisar de uma forma amplificada a relação 

entre a sociedade e os variados meios de comunicação, como rádio, revista, jornal, 

televisão, teatro, cinema, propaganda e internet, tendo como objetivo informar, 

persuadir e entreter a sociedade, além de registrar a história e estreitar as relações 

pessoais. 
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Por meio de acesso ao nível superior na área de Comunicação Social, 

podem-se cursar as áreas de Publicidade e Propaganda, Jornalismo, além de 

Radialismo e Televisão, Cinema e Relações Públicas. Diante do leque de opções 

para a área e em meio às constantes modificações nas esferas comunicacionais, se 

faz necessário um docente que vá além de sua expertise profissional, conforme 

aborda Henriques (2016, p. 144), "Não se trata apenas de experiência profissional 

[...]. O mais interessante aqui é a criação de um compromisso de aprendizagem 

(entre docentes e discentes), uma espécie de pacto cognitivo.". 

O que se pode constatar, a partir da análise dos trabalhos apresentados, é 

que somente os conhecimentos prático e técnico não são suficientes para a atuação 

na docência do nível superior, o que deixa evidente que o objeto de pesquisa é um 

campo ainda a ser explorado. 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.  

Ao lado de sintetizar a contribuição de diversos autores sobre o assunto, a 

pesquisa também incluiu trabalho de campo em que professores foram ouvidos a 

respeito de sua experiência, lançando luzes sobre tão relevante questão, 

principalmente se levarmos em conta o crescimento do setor privado e a quantidade 

de professores que enfrentam os desafios já mencionados. 

 Assim, investigar e compreender como são enfrentados os desafios da 

docência do professor de Comunicação Social, na condição de docente no ensino 

superior privado no Rio de Janeiro, e o modo como esse profissional vai do mercado 

para a sala de aula, se impôs como objetivo principal da pesquisa a seguir 

apresentado nos capítulos seguintes.  

Partindo da constatação de que algumas instituições de Ensino Superior 

privadas recrutam profissionais diretamente do mercado, sem preparação específica 

para a docência, buscou-se responder as questões de estudo elencadas a seguir: 

a) Qual o caminho percorrido pelo profissional até a iniciação na docência?  

b) Como o profissional enfrentou os desafios encontrados ao desempenhar a 

docência? 

c) Como transformou o saber profissional em saber pedagógico?  



18 
 

d) Como vê a relação entre a teoria aplicada dentro da sala de aula no curso 

de Comunicação Social e a prática exercida no mercado? 

 Com o intuito de alcançar os objetivos propostos neste trabalho, buscamos 

analisar através de um estudo interpretativo os desafios e as estratégias utilizadas 

pelos docentes com formação em cursos de bacharelado que, após determinada 

experiência de mercado, foram contratados para atuarem na docência do ensino 

superior. Para isso, o trabalho foi dividido em duas partes e quatro capítulos: A 

primeira parte traz uma discussão sobre desenvolvimento profissional, docência e o 

ensino superior e o ensino superior em Comunicação Social; a segunda apresenta a 

pesquisa de campo, por meio de análise das respostas dos professores 

entrevistados que lecionam no ensino superior no curso de Comunicação Social em 

duas Instituições de Ensino Superior privadas do Rio de Janeiro.  

 No capítulo um, “Identidade e Identidade Profissional”, procura-se discutir 

sobre o conceito de identidade e identidade profissional; o que pode ser entendido 

como profissão, e o que é e como o desenvolvimento profissional pode ser 

aperfeiçoado. Para um melhor entendimento do desenvolvimento profissional, são 

analisados os conceitos de Profissionalização, Profissionalidade e Profissionalismo, 

conceitos esses que permeiam as características da profissão docente. 

 O capítulo dois, “Profissão docente”, apresenta o entendimento e 

características da docência e da profissão docente; discorre também sobre os 

desafios da profissão docente no ensino superior, bem como suas fragilidades.  

 O capítulo três, “O ensino superior no Brasil e o setor privado”, tem como 

objetivo discorrer de forma sucinta sobre a trajetória do ensino superior no Brasil e 

apresentar o ensino superior em Comunicação Social.  

 Para encerrar o estudo, o capítulo quatro, “Do mercado para sala de aula”, 

apresenta e discute os resultados da pesquisa de campo com foco no objetivo geral 

e nas questões de estudos. Por fim, são expostas as considerações finais. 
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1 IDENTIDADE E IDENTIDADE PROFISSIONAL 

 

Como suporte teórico para a pesquisa, inicialmente os estudos 

compreenderão ideias de autores que discutem em que consiste uma identidade, 

bem como identidade profissional, o que é uma profissão e seu desenvolvimento 

profissional, para, posteriormente, tratarmos das características da profissão 

docente, de modo a melhor focalizarmos a docência no ensino superior. O ponto de 

partida do estudo pretendido parte de uma análise do que pode ser entendido como 

identidade e identidade profissional. 

Proveniente do latim, identitas, a identidade é o conjunto de particularidades 

de um sujeito que o identifica como um indivíduo próprio ou o reconhece como parte 

de um grupo. Pode ser considerada como a própria consciência que o sujeito tem de 

si e o que o torna diferente dos demais. De acordo com o contexto exposto em seu 

cotidiano pessoal, social, político e histórico, há influência direta na construção das 

particularidades de cada sujeito. Sendo assim, a identidade não é uma variável fixa, 

mas um processo de contínuas transformações (DUBAR, 2005).  

Cada sujeito está suscetível a transformações ao decorrer de sua vida. 

Conforme aborda Dubar (2005), essas mudanças estão relacionadas diretamente ao 

estabelecimento das relações sociais e interpessoais que podem influenciar e 

transformar a forma de pensar e agir de cada sujeito, pois através dessas relações e 

experiências de vida, dar-se-á a constante construção do “Eu”. Para o autor, “A 

identidade nunca é dada, ela sempre é construída e deverá ser (re)construída em 

uma incerteza maior ou menor e mais ou menos duradoura.” (DUBAR, 2005, p. 135). 

Dialogando com esse conceito da identidade ser uma variável constante, 

Garcia (2009, p. 12) discorre que “A identidade não é algo que se possui, mas sim 

algo que se desenvolve ao longo da vida. A identidade não é um atributo fixo de 

determinada pessoa, mas sim, um fenômeno relacional.”. Para o autor, o processo 

evolutivo da identidade é fundamentado por um desenvolvimento de visão de si 

próprio relacionado ao contexto exposto durante determinada época da vida. Além 

das relações pessoais e sociais, a construção da identidade também tem relação 

direta com o desenvolvimento cognitivo (GARCIA, 2009). 

As várias formas da ação de cada indivíduo são construídas devido à 

particularidade de cada ser, ao qual essa individualidade, caracterizada por sua 

própria identidade, está relacionada e moldada diretamente com as situações 
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vivenciadas em torno de suas experiências. Acontecimentos sociais, profissionais e 

cotidianos ocasionados em determinados momentos da vida, podem contribuir para 

a construção de uma identidade que poderá permanecer fixa até que novos fatos 

possam moldar novamente outra identidade mais significativa na vida da pessoa. 

Dubar (2005) defende esse conceito de identidade considerando a combinação de 

uma concepção social e pessoal, através dos contínuos processos de socializações. 

A identidade está sempre em contínua construção, sendo edificada ao longo 

da vida e podendo, por vezes, assumir o papel momentâneo de uma falta de 

identidade gerada por experiências conflitantes, além de novos fatos e combinações 

cotidianas. Essa concepção de identidade é apresentada por Dubar (2005), que 

apresenta uma visão sociológica da identidade, considerando-a o resultado de 

articulações pessoal e social, tendo como consequência diversas formas de 

socialização.  

Assim também ocorre com a identidade profissional, que é desenvolvida e 

moldada ao longo de uma carreira, podendo haver influências e diferentes 

perspectivas no decorrer dos acontecimentos profissionais, sociais e de práticas 

reflexivas. Sua construção deriva das inter-relações sociais, da visão que temos de 

nós e da que queremos mostrar aos outros (DUBAR, 2005). 

Garcia (2010, p. 20) afirma que “A identidade profissional envolve tanto a 

pessoa como o contexto. A identidade profissional não é única.”. Essa 

transformação identitária pode acontecer, mesmo que de forma inconsciente, ao 

longo do percurso profissional, pois as escolhas e vivências nos remetem a 

diferentes aprendizados ocasionando possíveis mudanças na construção do “Eu” 

profissional. Conforme discorre Garcia (2009, p. 7), “As identidades profissionais 

configuram um complexo emaranhado de histórias, conhecimentos, processos e 

rituais.”. 

O autor elenca algumas características relacionadas à identidade profissional: 

1. A identidade profissional é um processo evolutivo de interpretação 
e reinterpretação de experiências. 

2. A identidade profissional depende tanto da pessoa como do 
contexto. A identidade profissional não é única. 

3. A existência de uma identidade profissional contribui para a 

percepção de auto‑eficácia, motivação, compromisso e satisfação no 

trabalho [...] (GARCIA, 2009, p. 12). 
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 Dubar (2012) apresenta duas definições de identidade profissional, 

destacando a primeira como um processo de socialização entre educação, trabalho 

e carreira, no qual as identidades serão moldadas através das relações internas nas 

instituições e de coletivos para se organizarem de forma a terem o reconhecimento 

de seus pares como profissionais. A segunda versão identificada pelo autor é 

apresentada com base na sociologia interacionista, que considera que toda atividade 

de trabalho é passível de construção de uma carreira. Nessa versão de visão mais 

ampla, o conceito de uma carreira profissional não é reservado a determinadas 

atividades; parte da premissa de que todo trabalhador necessita de reconhecimento 

e proteção e, a partir de um estatuto profissional e de uma certificação, uma 

atividade de trabalho poderá tornar-se uma profissão através de esforço e 

organização. 

 De acordo com Garcia (2009, p. 12), a construção da identidade profissional 

não tem como base a resposta para a pergunta “‘Quem sou eu, neste momento? 

Mas sim em resposta à pergunta: ‘Quem é que eu quero ser?’”. Essa construção 

está atrelada diretamente à própria profissão exercida, a qual está relacionada com 

as transformações pessoais, internas, sociais e políticas, podendo ser configuradas 

e reconfiguradas ao longo do desenvolvimento profissional. Com relação ao 

desenvolvimento profissional, antes de analisarmos seus conceitos, há a 

necessidade de entender o que pode ser considerado uma profissão. 

 

1.1 PROFISSÃO E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

Muitos são os autores que abordam e trazem à luz a discussão sobre o 

conceito de profissão. Garcia (2010, p. 12) afirma que esse conceito “é o resultado 

de um marco sociocultural e ideológico que influi na prática laboral, já que as 

profissões são legitimadas pelo contexto social em que se desenvolvem.”. Para o 

autor, inexiste um único conceito que possa definir o que é uma profissão, pois este 

faz parte de uma construção através das relações sociais e históricas (GARCIA, 

2010).  

Os autores discutem a complexidade de conceituar o que pode ser entendido 

como profissão. Lüdke e Boing (2004, p. 1161) indicam quatro pontos em comum 

relacionados às profissões identificados como: 
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a) uma profunda base de conhecimentos gerais e sistematizados;  

b) o interesse geral acima dos próprios interesses;  

c) um código de ética controlando a profissão pelos próprios pares; e  

d) honorários como contraprestação de um serviço e não a 
manifestação de um interesse pecuniário. 

 

Equiparável aos pontos descritos acima, Garcia (2010, p. 12) identifica de 

modo similar outros pontos em comum as características relacionadas às profissões, 

sendo elas “um código ético; diplomas e certificados; centros de formação; 

conhecimento especializado; autorregulação; valor de serviço público; e os colegas 

como o principal grupo de referência.”. 

Para o entendimento do que é uma profissão, Dubar (2012) aborda duas 

visões da Sociologia referentes à profissionalização: a sociologia funcionalista e a 

sociologia interacionista. A primeira tem como base a distinção de dois tipos de 

trabalho, as profissões e as ocupações. Para essa linha da sociologia, para ser 

considerada uma profissão, é necessário que seja possível a construção de uma 

carreira, ou seja, médicos, advogados, engenheiros e professores constituem 

possíveis profissões nas quais os profissionais podem vir a construir uma atividade 

progressiva. O contraponto apresentado pelo autor é a sociologia interacionista. 

Essa linha considera que toda atividade de trabalho pode se tornar uma profissão e 

que todos os trabalhadores têm a possibilidade de construir uma carreira 

profissional, desde que a mesma seja regida por uma regulação profissional em que 

possam ser adquiridas competências e reconhecimento (DUBAR, 2012). 

 À luz desse tema, Dubar (2012) argumenta que jovens adultos e por vezes 

crianças também enxergam o trabalho como uma fonte inexistente de prazer e que o 

mesmo não é visto como uma definição pessoal de si mesmo, mas uma obrigação a 

ser carregada durante a vida profissional. Para esses, o significado da vida está à 

parte do trabalho exercido, como o convívio familiar, esportivo, social e religioso. 

Contrapõe, entretanto, que algumas atividades exercidas não carregam a conotação 

negativa da palavra trabalho, mesmo sendo consideradas como tal. Para Dubar 

(2012, p. 353), “[...] essas atividades que possibilitam uma identificação positiva são, 

ao mesmo tempo, escolhidas [...], autônomas (isto é, vividas desse modo) e abertas 

para carreiras (no sentido de uma progressão ao longo da vida).”.  

São profissões em que há uma identificação direta e, por vezes, as afinidades 

e interesses ligados a determinada atividade profissional são desenvolvidos desde a 
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juventude. Esses tipos de profissões estão mais relacionados a artes e ciências ou 

serviços pertinentes à população, como médicos, advogados e professores. Para 

Dubar (2012, p. 354), essas profissões “dão um sentido à existência individual e 

organizam a vida de coletivos”. O autor defende que para determinadas profissões 

há uma afinidade pelo trabalho, que não é somente uma carga diária de obrigações, 

mas fonte de realizações pessoais e desafios profissionais, situação na qual o 

interesse pelo salário não é o foco principal e o emprego pode ser desenvolvido ao 

longo de uma carreira. 

 Ainda que possa ser estabelecida essa identificação prazerosa com uma 

determinada profissão, Dubar (2012) levanta a questão sobre o embate a respeito 

do que é propriamente um trabalho e emprego e suas identidades, e o que distingue 

uma profissão de uma não profissão. O autor discorre que a partir da década de 60 

a profissionalização das atividades de trabalho ganhou força com o termo “tornar-se 

profissional”. Esse conceito teve como fundamento a transformação de 

trabalhadores em profissionais, ocasionando uma crescente escolarização com a 

procura pela profissionalização. Muitos jovens, mesmo com deficiência escolar em 

sua formação, buscaram empregos, subentendidos como adequados e, por não 

conseguirem o reconhecimento esperado, acabaram tendo uma ruptura logo no 

início de sua carreira, afetando de forma significativa o prelúdio de sua identidade 

profissional. 

Portanto, a garantia de uma profissão ser considerada bem-sucedida está 

muito além da obtenção de um diploma, podendo estar mais direcionada ao 

reconhecimento social e a uma dimensão simbólica, no qual a realização pessoal e 

recognição pelos pares são elementos fundamentais. Algumas profissões 

consideradas “menores” dependem de uma construção de identidade profissional. 

Para Dubar, toda ocupação tende a lutar para ser uma profissão (HUGHES, 1995 

apud DUBAR, 2012, p. 358): 

Para Hughes e os sociólogos interacionistas, não há, portanto, 
ruptura entre “profissionais” e “não profissionais”, e sim sistemas de 
trabalho fundados em uma continuidade, em um dado momento, 
entre todos aqueles que contribuem para um mesmo campo de 
atividade e que são objeto de recortes e de hierarquias entre 
empregos, ofícios e profissões dotados de exigências específicas. 

 

Quanto antes as crianças forem dissociadas do peso que há na palavra 

trabalho, e ensinadas que há prazer em exercer uma profissão, que há possibilidade 
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de apreciar e crescer profissionalmente com um ofício, melhores serão os resultados 

futuros pessoal e profissional. De acordo com Dubar (2012, p. 366) sobre a 

socialização profissional, “[...], o prazer e a progressão no trabalho, ao longo da vida, 

se tornaria um privilégio que preservaria o trabalhador do inferno ou da monotonia 

repetitiva do ‘trabalho ordinário’”. 

Reforçando a análise de Dubar a respeito de como uma profissão pode ter 

seu interesse despertado e amadurecido no desenvolver da vida, Pimenta (2008), 

argumenta que uma profissão pode ser originalmente escolhida de acordo com suas 

convicções de ideais e propósito social; completa ainda que quando estivermos 

preparados a entender que um emprego ou trabalho temporário possa ser 

transformado em uma profissão, contribuiremos de forma significativa para a 

sociedade com a construção de uma categoria profissional. 

O ponto em comum analisado com base nas ideias dos autores supracitados 

é que qualquer atividade profissional é passível de se tornar uma profissão, desde 

que a mesma seja reconhecida e legitimada através de uma base legal, e 

fundamentada por documentos, leis e estatutos e apresente os requisitos 

necessários para a formação profissional, além de um reconhecimento social do 

ofício junto à população. 

 Sobre o desenvolvimento profissional, entendemos como um caminho 

percorrido de forma individual e também coletiva, construído através de experiências 

diárias desenvolvidas especificamente no ambiente de trabalho. Entretanto, no que 

tange à profissão e ao desenvolvimento profissional, é preciso distinguir alguns 

conceitos identificados que norteiam esses termos, tais como profissionalização, 

profissionalismo e profissionalidade. Palavras com sonoridades parecidas, porém, 

com conceitos diferenciados e complexos. Através de análises desses tópicos, 

teremos uma base visando à construção do próximo capítulo que terá como 

característica a docência como profissão e os professores como seus profissionais. 

 A definição de profissionalização identificada pela socialização profissional, 

através da visão interacionista, abrange um amplo processo direcionado a todas as 

atividades profissionais, para cujo exercício os trabalhadores necessitam de 

reconhecimento profissional e proteção legal, além de que toda atividade profissional 

pode ser organizada e regulamentada a fim de se tornar e ser vista como uma 

profissão de fato (DUBAR, 2012). 
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 Sendo a socialização profissional uma permanente construção através das 

conexões vivenciadas pelos pares de profissão, experiências individuais, caminhos 

percorridos e objetivos almejados, a profissionalização identifica duas vertentes 

sociológicas, o profissionalismo, realizado pela imposição dos chefes e patrões; e a 

profissionalidade, caracterizada pelo anseio dos trabalhadores ao recebimento de 

um salário mensal e o reconhecimento legal de seu ofício (DUBAR 2012). 

 Segundo Hoyle (1985 apud ESTRELA, 2014, p. 8), a profissionalização é 

considerada como um “processo pelo qual uma ocupação ganha o estatuto de 

profissão.”, esse processo passa por duas etapas que não necessariamente estão 

interligadas, o aperfeiçoamento do estatuto, visto como o profissionalismo, e o 

desenvolvimento das aptidões e capacidades para a atuação e evolução 

profissional. Entretanto, de acordo com o ponto de vista de Bourdoncle (1993 apud 

ESTRELA, 2014, p. 8),  

A profissionalidade remete para o campo da racionalização dos 
saberes e para as capacidades requeridas pelo exercício profissional 
que a formação pretende incentivar, levando ao desenvolvimento 
profissional. O profissionalismo liga-se à retórica e valorização da 
profissão (sentido coletivo) e implica a adesão a esses valores, 
consciência profissional e exigência de eficácia (sentido individual). 

 

 O profissionalismo traz em sua essência um profissional autêntico baseado 

nos princípios e valores individuais, preocupado com sua relação coletiva afetiva, em 

um contexto em que a expectativa de sucesso imediato está interligada com seu 

desenvolvimento e crescimento profissional. Conforme discorre Ball (2005, p. 541), o 

profissionalismo está fundamentado em “uma relação específica entre o profissional 

e o seu trabalho, uma relação de compromisso que está situada nos diálogos 

comunitário interno. [...] O profissionalismo nesses termos baseia-se em 

ambiguidade e pluralismo.”. 

 Acerca da profissionalidade, Roldão (2005) aborda quatro caracterizadores 

que as distinguem, são eles: a especificidade da função, ou seja, a identificação de 

utilidade social de determinada profissão; o saber específico, que é o 

reconhecimento do saber próprio; o poder de decisão sobre a ação; e a pertença a 

um corpo coletivo, ou seja, o reconhecimento como comunidade. Para a autora, 

embora a profissionalidade tenha conceitos interligados à identidade do professor, 

essas duas relações se distinguem uma da outra, pois a autora destaca que a 

profissionalidade é “um conjunto de atributos, socialmente construídos, que 
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permitem distinguir uma profissão de outros muitos tipos de atividades, igualmente 

relevantes e valiosas.” (ROLDÃO, 2005, p. 108). 

 Para García (2009), a profissionalidade é uma construção que se dá através 

do desenvolvimento da carreira, no qual fatores externos, como contextos políticos, 

e internos, como o próprio ambiente de trabalho, podem influenciar na construção do 

profissional. A partir deste entendimento, que a profissionalidade é construída por 

intermédio do desenvolvimento da carreira, García (2009) faz uma abordagem sobre 

o conceito de desenvolvimento profissional visando o ponto de vista da docência. O 

autor aponta que esse desenvolvimento é intrinsecamente ligado à constante atitude 

de indagação do docente, através de formulação de questões e busca por 

resultados, sendo um processo construído a partir de aquisições como experiência, 

sabedoria e consciência profissional. 

 Este conceito de desenvolvimento profissional docente é um processo que 

tem se modificado ao longo dos anos em função do ato de aprender e ensinar, no 

qual o aperfeiçoamento profissional é uma transformação coletiva e individual, 

desenvolvida diretamente no local profissional, ou seja, na escola e na sala de aula 

(GARCÍA, 2009). 

 Considerando a educação como “O processo e o resultado de uma complexa 

atividade social, formal ou informal, que visa o desenvolvimento da pessoa e sua 

integração na sociedade.” (ESTRELA, 2014, p. 5), este processo visa não somente a 

transformação das crianças, jovens e adultos enquanto alunos, mas também dos 

profissionais envolvidos enquanto professores.  

 Tendo como referência o campo das Ciências da Educação, concebido por 

Charlot (2006, p. 9) como um espaço essencialmente híbrido, construído por “[...] 

conhecimentos, conceitos e métodos originários de campos disciplinares múltiplos, 

e, de outro lado, saberes, práticas, fins éticos e políticos”, podemos destacar dois 

termos já identificados, porém, direcionados à ação educativa: a profissionalidade, 

então vista sob o ângulo da Sociologia das Profissões, e o profissionalismo docente. 

 Para Estrela (2014), o estudo e a investigação sobre a profissionalidade e o 

profissionalismo docente ainda estão em uma fase inicial, embora muito já se tenha 

pesquisado. Conforme discorre a autora, ainda não é suficiente o entendimento de 

como os docentes definem sua profissionalidade e seu profissionalismo, ou seja, 

ainda são muitas as indagações de como é o cotidiano docente, as ameaças, 

conflitos éticos derivados dos papéis exercidos e suas percepções, elementos esses 
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que definem sua identidade profissional. Estrela (2014, p. 6) entende que a literatura 

estudada “parte mais de ideais teoricamente construídas sobre a escola e sobre a 

profissão, e decorrentes de outras ciências ou de posições ideológicas ou filosóficas 

dos autores, do que do contato direto com a vida escolar dos professores.”. 

 Com base nos caracterizadores da profissionalidade, aplicado ao exercício da 

docência, Roldão (2005) discorre que o saber (grifo nosso), particularidade 

associada ao docente, é o elo mais fraco na construção social deste profissional, 

pois para a autora o saber necessário à prática da função docente está socialmente 

atribuído ao ato de ensinar, no qual essa ação pode ter duas interpretações, a de 

“ensinar como professar um saber” e a “ensinar como fazer com que o outro seja 

conduzido a aprender / apreender o saber que alguém disponibiliza.” (ROLDÃO, 

2005, p. 115). 

 Apesar de estarem inseridos conjuntamente na construção de uma identidade 

profissional, de uma forma resumida os termos profissionalidade e profissionalismo 

não estão ligados diretamente, pois esses termos podem assumir posições 

diferenciadas, sendo uma posição com uma visão mais coletiva, relacionada a uma 

profissão específica; ou uma posição individual, relacionada à maneira como o 

profissional atua de modo particular a essa profissão, compartilhando o 

comportamento cultural dos que os cercam, tornando assim, a profissionalidade 

mutável, pois a mesma dependerá das relações interpessoais, do papel exercido e 

exigido da escola e também da autonomia do docente (ESTRELA, 2014). 

 Conforme discorre Libâneo (1998), a docência qualificada torna-se 

inexequível sem a busca dos docentes por uma formação profissional de qualidade, 

pois a mesma está relacionada aos termos de profissionalismo e profissionalidade. 

Este conceito é assim definido unificadamente pelo autor: 

Profissionalismo significa compromisso com um projeto político 
democrático, participação na construção coletiva do projeto 
pedagógico, dedicação ao trabalho de ensinar a todos, domínio da 
matéria e dos métodos de ensino, respeito à cultura dos alunos, 
assiduidade, preparação de aulas etc. (LIBÂNEO, 1998, p. 43). 

 

 Analisando esses conceitos, identificamos que a profissionalidade pode ser o 

aprimoramento profissional docente, quando este se empenha na evolução de seu 

desenvolvimento profissional, tendo como consequência também, o aprimoramento 

pessoal, além de reconhecimento social. Profissionalismo, por sua vez, é o 
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comprometimento do docente com a escola, alunos, projeto pedagógico e com o 

ensino.  

Sendo assim, podemos entender a profissionalização como as políticas que 

norteiam uma profissão, seus contextos históricos e a valorização da mesma. Esta 

também pode ser associada aos termos profissionalismo e profissionalidade, tendo 

em vista que ambos os termos, respectivamente, são vistos como o compromisso 

com a construção da identidade profissional e o aprimoramento profissional, 

analisando o escopo com o foco na educação. 

A partir disto, podemos afirmar que a profissionalização está relacionada 

diretamente com o status social da profissão docente, formação de qualidade, 

carreira atrativa e condições dignas de trabalho. Porém, visando atualmente o 

quadro que permeia a profissão docente, o professor está sujeito ao conceito 

denominado como desprofissionalização, ou seja, a condição profissional do 

professor está diretamente relacionada ao atual baixo status social da profissão, 

insuficiência tanto na formação quanto na formação continuada, carreira pouco 

atrativa, salário defasado, além das condições estressantes de trabalho. Com esse 

quadro, a desprofissionalização poderá acarretar um profissionalismo impraticável, 

podendo assim, comprometer a qualidade do ensino (LIBÂNEO, 1998). 

 Ball (2005, p. 540) faz um discurso mais severo com relação ao 

profissionalismo, o autor ressalva que o mesmo “está chegando ao fim.”. Para o 

autor, está em andamento uma transformação na identidade profissional docente 

devido à implantação de um novo modelo gerencialista com o foco voltado à 

performatividade. Devido a esse novo enfoque, Ball (2005, p. 541) destaca que “o 

profissionalismo como prática ético-cultural não tem lugar, não tem futuro.”. 

 O autor argumenta que o gerencialismo “tem sido o mecanismo central da 

reforma política e da reengenharia cultural do setor público nos países do norte nos 

últimos 20 anos.” (BALL, 2005, p. 544). É um novo método de competição que tem 

por finalidade substituir um sistema escolar baseado na ética profissional por um 

sistema empresarial competitivo, no qual a performatividade surge como um 

instrumento científico que busca medir e estabelecer parâmetros comparativos de 

desempenho da atuação do professor (BALL, 2005). 

 Visto isto, definimos que a palavra profissionalidade conota em seu 

entendimento a construção da formação pessoal do indivíduo voltado à sua 

profissão, compartilhada e desenvolvida com seus pares. A partir desta concepção 
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podemos considerar que o termo profissionalidade é equiparado ao entendimento de 

desenvolvimento profissional. Desta forma, destacamos os profissionais que 

pertencem a um grupo de trabalho atuando em seu ofício diariamente e 

desenvolvendo a profissionalidade, ou seja, compartilhando os hábitos da profissão, 

anseios, ideais, conquistas, frustrações e relações pessoais. Conforme destaca 

Estrela (2014, p. 10), “o profissionalismo constrói-se e evolui por seleção deliberada 

ou espontânea de valores e de práticas partilhadas e reconhecidas pelos 

profissionais em diferentes contextos sócio-históricos.”. 

 Posto isto, podemos perceber a profissionalidade docente como um campo 

de interações e interlocuções, no qual o professor debruça seus esforços 

profissionais inseridos em um sistema educativo norteado por leis, normas, 

competências, ética, valores e costumes que compreenderão a profissionalidade 

docente.  

A profissão assume, assim, um caráter eminentemente relacional e 
ético que postula o sentido de serviço, compromisso social, 
responsabilidade em relação ao aluno, mas também em relação à 
escola e comunidade e valores como honestidade, verdade e 
respeito pelo outro, e exige uma profissionalidade competente. Falar 
apenas em profissionalismo não é excluir, mas englobar a 
profissionalidade (ESTRELA, 2014, p. 11). 
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2 PROFISSÃO DOCENTE 

 

A origem etimológica da palavra docente descende do latim docens, docentis, 

sendo o particípio presente do verbo latino docere que significa "ensinar". Portanto, 

docente é aquele que ensina, instrui e informa. Sendo a docência o trabalho dos 

professores, essa profissão pode ser desenvolvida durante uma carreira, sendo 

constantemente moldada de acordo com interferências do cotidiano institucional, 

profissional, pessoal e social (ROLDÃO, 2007).  

A prática da profissão docente não é apenas um ofício realizado 

especificamente dentro da sala de aula, o mesmo necessita de um perfil profissional 

polivalente que, por vezes, excede sua jornada semanal de trabalho para cumprir 

com suas funções profissionais. Veiga (2006, p. 85) destaca que “a docência é o 

trabalho dos professores. [...] estes desempenham um conjunto de funções que 

ultrapassam as tarefas de ministrar aulas.”. 

Conforme abordam Pimenta e Anastasiou (2002, p. 178), “A profissão 

docente é uma prática educativa, ou seja: como tantas outras, é uma forma de 

intervir na realidade social; no caso, mediante a educação.". O artigo 13 da Lei nº 

9.394/96 (BRASIL, 1996), designa seis incumbências para os docentes: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. 

 

A profissão docente pode ser duplamente distinguida pela versatilidade e 

também pela ausência de modelos a serem obrigatoriamente seguidos. A vivência 

da docência, exercida pelo professor no decorrer de sua carreira, não pode ser 

utilizada a partir de único modelo de ensino a ser adotado, constantemente há a 

necessidade do docente se atualizar, autoavaliar e procurar melhorar cada vez mais 

sua forma de ensinar (ROLDÃO, 2007).  
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Pimenta (2008, p. 01) vai um pouco além e relaciona a concepção da 

docência e a identidade do professor de forma que a autora descreve o ensino como 

“[...] fenômeno complexo, enquanto prática social realizada por seres humanos com 

seres humanos, é modificado pela ação e relação desses sujeitos que por sua vez 

são modificados nesse processo”. Argumenta também, conforme ilustra a citação 

seguinte, que a identidade do professor não é uma constante fixa, visto que a todo 

instante está no processo de construção conforme o contexto histórico e as 

“necessidades postas pela sociedade.”.  

A identidade não é um dado imutável e nem externo, mas se dá em 
processo, na construção do sujeito historicamente contextualizado. A 
profissão de professor emerge em dado contexto e momento 
históricos, tomando contornos conforme necessidades postas pela 
sociedade e se constrói a partir dos significados sociais a ela 
atribuídos (PIMENTA, 2008, p. 01). 

 

Cunha (2012) reforça essa argumentação e afirma que atividades externas ao 

ambiente escolar, como convívio religioso, social, sindical e comunitário podem 

influenciar mais diretamente o docente do que propriamente a formação acadêmica 

destinada à docência. Para a autora, “O conhecimento do professor é construído no 

seu próprio cotidiano, mas ele não é só fruto da vida na escola. Ele provém, 

também, de outros âmbitos [...].” (CUNHA, 2012, p. 34). 

O desenvolvimento do exercício da docência e suas características de 

desempenho vão além da necessidade de formação profissional, da formação 

continuada e dos conhecimentos específicos à área de atuação, requerem também 

algumas expertises referentes às rotinas docentes relacionadas diretamente com os 

atores envolvidos nesse campo de atuação, tais como os pares de profissão, a 

direção escolar, coordenação e todo corpo docente. Além dos sujeitos profissionais, 

estão envolvidos também outros autores, os próprios estudantes, que são a razão 

da existência do docente em sua função. Os mesmos estudantes fazem parte de 

contextos sociais diferentes e cada um tem suas próprias personalidades e 

características, o que leva a destacar relevantes aspectos a serem observados pelos 

docentes para um contínuo desenvolvimento com relação à forma de ensinar 

(VEIGA, 2006; PIMENTA, 2008).  

Para Silva, Almeida e Gatti (2016), os conhecimentos técnicos e pedagógicos 

para o desenvolvimento da docência não são adquiridos de forma espontânea, há 

um trabalho progressivo e organizado para o ensino e para melhor desenvolver o ato 
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de ensinar; o planejamento acadêmico necessita rever cada contexto de disciplinas 

e turmas; e experiências exitosas passadas não significam garantia de sucesso no 

presente. Sob a mesma ótica, Pimenta (2008, p. 3) enfatiza que a “atitude de 

flexibilidade, abertura, capacidade de lidar com o imprevisto e o novo se tornam 

essenciais ao desempenho e sucesso da atividade docente.”. 

Sendo a docência a “profissão do conhecimento” (GARCÍA, 2009, p. 08) e o 

conhecimento e saber os elementos principais para a docência, além do 

compromisso com a transformação desses saberes em aprendizagem significativa 

aos alunos, García (2009) afirma que o professor pode influenciar de maneira 

significativa o processo de aprendizagem dos alunos, e destaca que essa 

aprendizagem é resultado do que os docentes podem adquirir com o saber e o que 

pode ser concretizado de fato. Conforme argumenta o autor a respeito da profissão 

docente, “O ensino é um trabalho exigente e não é qualquer pessoa que consegue 

ser um professor eficaz e manter essa eficácia ao longo do tempo.” (GARCÍA, 2009, 

p. 08).  

A construção do conhecimento profissional docente exige a aquisição de 

diversos saberes, dentre eles, os teóricos, os práticos, os científicos e os 

pedagógicos. Roldão (2007, p. 98) identifica duas principais linhas para essa 

construção, a primeira é realizada através da “desmontagem analítica dos 

componentes envolvidos no conhecimento global docente”, uma análise na 

construção docente através da separação dos saberes que envolvem a docência e 

que possam contribuir para a construção da formação deste profissional; e a outra é 

centrada em um processo de reflexão através da própria ação profissional docente.  

O desenvolvimento profissional pautado pelas decisões sobre sua própria 

ação docente reflete-se na construção e na atuação do professor em sua trajetória 

enquanto profissional da educação, fazendo com que o mesmo interfira em sua 

forma de atuação docente de acordo com o propósito do contexto refletido, ora 

através de uma introspecção analítica individual, ora em conversa com seus pares 

ou mesmo através de uma avaliação proveniente da direção escolar. De acordo com 

Cunha (2012, p. 22):  

O professor com relação à escola é, ao mesmo tempo, determinante 
e determinado. Assim como seu modo de agir e de ser, recebem 
influências do ambiente escolar, também influenciam este mesmo 
ambiente.  
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Diferenciada das demais profissionalizações, a profissão docente é 

distinguida por um saber específico: a “ação de ensinar” (ROLDÃO, 2007, p. 94), 

atemporal em sua essência, entretanto, mutável conforme o contexto sócio 

educacional da época. A autora destaca que esta ação é uma das principais 

características do professor, individualidade fundamental no exercício e 

desenvolvimento da profissão docente, configurada e reconfigurada conforme 

eventos decorrentes ao longo da história (ROLDÃO, 2007).  

Porém, no que se refere ao ato de ensinar, em face dos tempos atuais da 

educação, este conceito pode ser interpretado de forma dúbia, pois a ação de 

ensinar deixou de ser simplesmente uma passagem de conhecimento. Para Roldão 

(2007, p. 95), “Ensinar configura-se assim, nesta leitura, essencialmente como a 

especialidade de fazer aprender alguma coisa a alguém.”. Contudo, a autora aborda 

que esta ação está dubiamente entendida entre “o professar um saber” e o “fazer 

outros apropriarem de um saber” (ROLDÃO, 2007, p. 94). A autora se refere à 

existência de uma lacuna na ação do docente em disseminar um saber de seu 

conhecimento e fazer com que esse saber chegue de forma eficaz aos alunos. 

Tendo em vista essa leitura, podemos denominar dois tipos de professores, 

os que ainda permanecem com uma conduta mais tradicional, visando à prática 

docente através da transmissão de conteúdos, e um segundo perfil profissional com 

maior visão pedagógica, abarcando novos conceitos disciplinares. Para Roldão 

(2007, p. 95), “O entendimento de ensinar como sinônimo de transmitir um saber 

deixou de ser socialmente útil e profissionalmente distintivo da função em causa 

[...].”. 

Isaia (2006) também apresenta considerações sobre o ensino, reforçando a 

noção de que esta atividade não pode ser confundida com a mera transmissão de 

conhecimento. Para Isaia (2006, p. 70) ensinar é “[...] um processo que compreende 

a aprendizagem do aluno e que supera a simples transmissão dos conteúdos por 

parte do professor”. O ato de ensinar para a autora, não é a simples e mecânica 

transmissão de conteúdos prontos que o professor busca disseminar de forma 

sistematizada e organizada, mas um processo em que o aluno possa construir seu 

próprio mecanismo de apropriação.   

O ato de ensinar está relacionado diretamente à forma como o professor 

desenvolve e aperfeiçoa sua metodologia no ensino, seja através de conversas com 

seus pares, autoavaliações, experimentos inovadores ou outras ações. Silva, 
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Almeida e Gatti (2016) trazem à luz da discussão indicadores para a ação docente 

que influenciam a formação e o desenvolvimento da profissão, são eles: (i) 

Conhecimento profissional do professor, que são as aquisições de diferentes 

saberes para ajudar a prática educacional; (ii) Prática profissional dos professores, 

que envolve sua ação nas formas de criação da aprendizagem para os alunos; (iii) 

Engajamento profissional do professor, que se relaciona com a participação do 

docente em seu ambiente de trabalho.  

Ainda sobre este conceito, Silva, Almeida e Gatti (2016) abordam que o 

trabalho docente é marcado pela responsabilidade com o ensino como atividade 

profissional, ou seja, o professor tem o papel de ensinar através de um processo de 

ensino, o qual Libâneo (2006, p. 29) define como:  

Uma atividade conjunta de professores e alunos, organizado sob a 
direção do professor, com a finalidade de prover as condições e 
meios pelos quais os alunos assimilam ativamente conhecimentos, 
habilidades, atitudes e convicções. 

 

O exercício da função docente é caracterizado por uma dualidade, sendo o 

professor não somente aquele que ensina algo, mas também que ensina algo 

voltado a alguém, ou seja, a construção de um saber voltado ao aluno. Essa ação 

somente é efetivada quando o aluno incorpora o conteúdo lecionado. Roldão (2005, 

p. 116) acrescenta que a aprendizagem é sempre agregada “pelo e no aluno”. A 

autora enfatiza que os professores são os “profissionais do ensino” responsáveis 

pela qualidade da educação e pela construção de um saber de algo direcionado a 

alguém (ROLDÃO, 2005, p. 124). 

Neste processo de ensino, Roldão (2005) esclarece ainda que os professores 

não podem substituir o aluno, mas são responsáveis pela mediação entre o saber e 

o aluno. Com base nos caracterizadores da profissionalidade docente que a autora 

aborda, a função norteadora do ser professor está diretamente articulada com o 

saber. Entretanto, Roldão (2005, p. 114) ressalta que “o saber próprio do docente é 

o elo mais fraco na construção social” deste profissional, pois para a autora o saber 

necessário à prática da função docente está socialmente atribuído ao ato de ensinar, 

porém, há uma indagação feita pela própria autora a respeito do que é ensinar:  

Que é o saber profissional do professor? Que relação tem com a 
função de ensinar, definidora da atividade? Como é visto o ato de 
ensinar pelos próprios que o desempenham? Que tipo de saber 
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requer? E como se constitui, ou não, esse saber no fundamento 
legitimador da ação docente? (ROLDÃO, 2005, p. 114). 

 

Roldão argumenta que a docência, entendida e percebida em um contexto 

geral por quem está com um olhar afastado da realidade, é uma profissão 

consideravelmente fácil, pois para ser professor basta saber sobre a disciplina 

lecionada e ter certo controle sobre os alunos. Contudo, enfatiza que o saber, 

especificidade da função do docente, está diretamente atrelado à interpretação 

social relacionado à ação de ensinar, destaca ainda que os docentes representam 

um relevante papel “porque são – ou devem ser – os que fazem os outros (que hoje 

são todos os cidadãos) aprender um saber que socialmente se considera que lhes é 

necessário.” (ROLDÃO, 2005, p. 115). 

Em um contexto mais amplo, García (2009) aborda o desenvolvimento 

profissional e o processo de se tornar professor, como evoluções desenvolvidas em 

longo prazo em um campo vasto e diversificado de conhecimentos que integra 

diferentes oportunidades e experiências. Entretanto, para essa afirmação, o autor 

apresenta um questionamento: como manter a docência uma profissão atrativa para 

que os professores continuem sempre a aprender durante suas carreiras? 

 Ainda que haja uma distinção na identificação da docência e da atuação de 

seu profissional, o mesmo carece de um perfil profissional mais claro. Muitas vezes a 

atuação docente é influenciada e modificada não somente pelo ato da autoavaliação 

ou do aperfeiçoamento prático discutidos com seus pares, mas pelas influências que 

as instituições escolares e suas formas de organização podem impor como modelos 

a serem seguidos. Nesse caso, cabe ao professor moldar-se ao padrão institucional 

proposto, tendo como consequência, por vezes, uma autonomia controlada em sua 

base de ensino, pois seus planos de ensino devem respeitar os currículos 

educacionais das escolas (SILVA; ALMEIDA; GATTI, 2016). 

 

2.1 PROFISSÃO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR 

 

Embora seja possível encontrar algumas definições para a docência em uma 

perspectiva mais ampla, diversos são os autores que abordam que o entendimento 

da docência voltada ao ensino superior, ainda é um assunto a ser investigado e 

aprofundado. Conforme Isaia (2006, p. 63), “a docência superior é um processo 
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complexo que se constrói ao longo da trajetória docente e esta envolve, de forma 

intrinsecamente relacionada, a dimensão pessoal, a profissional e a institucional.”. 

Para a autora, a composição dessas três dimensões está relacionada à construção 

do perfil do docente no ensino superior. 

De acordo com Pimenta e Anastasiou (2002, p. 199), para o exercício da 

profissão docente voltada ao ensino superior, não existe um modelo ou padrão a ser 

seguido. Para o desenvolvimento desse ofício há uma exigência desse profissional 

de “[...] alteração, flexibilidade, imprevisibilidade. Não há modelos ou experiências 

modelares a serem aplicadas. A experiência acumulada serve apenas de referência, 

nunca de padrão de ações com segurança e sucesso.”.  

Em razão dessa falta de referência e padrões a serem seguidos, e até mesmo 

da ausência de uma formação específica para o docente que pretende atuar no 

ensino superior, o mesmo pode desenvolver sua carreira acadêmica a partir de um 

conjunto de fatores que envolverão sua trajetória pessoal, seu cotidiano, seus 

desafios e experiências profissionais enquanto docente, além dos contextos 

acadêmicos e curriculares vivenciados nas diferentes instituições de ensino (ISAIA, 

2006).  

Reforçando a análise de Dubar (2012), a respeito de como uma profissão 

pode ter seu interesse despertado e amadurecido no desenvolver da vida, Pimenta 

(2008), ao tratar da docência no ensino superior, aborda que uma profissão pode ser 

originalmente escolhida de acordo com convicções de ideais e propósito social; 

completa ainda que quando estivermos preparados a entender que um emprego ou 

trabalho extra possa ser transformado em uma profissão, contribuiremos de forma 

significativa para a sociedade com a construção de uma categoria profissional. 

Apesar de a docência necessitar de uma formação profissional para a sua 

execução, além de aprendizagens próprias para sua aplicação de forma eficaz, não 

há características específicas destinadas à docência no ensino superior, pois o 

docente nesse nível de ensino não tem uma formação exclusiva ao ofício e 

geralmente as atuações docentes em sala de aula são pautadas por experiências e 

vivências acumuladas pelo professor a cada semestre lecionado. A atuação do 

professor nesse nível de ensino e o seu desenvolvimento profissional, por vezes, 

pode ser referenciado pelas experiências passadas, sejam positivas ou não, de 

quando o docente era aluno e observava seus professores e suas formas de 

atuação em sala de aula. Conforme aborda Benedito (1995 apud PIMENTA, 2008, p. 
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1) “[...] o professor universitário aprende a sê-lo mediante um processo de 

socialização em parte intuitiva, autodidata ou [...] seguindo a rotina dos ‘outros’.”. 

A docência no ensino superior é desenvolvida por semestres, ou 

aproximadamente a cada quatro ou cinco meses. Em função desse curto período de 

convivência entre docente e alunos, a forma de ensino é moldada de acordo com a 

duração de cada semestre letivo, sendo o processo de ensino-aprendizagem 

influenciado conforme o calendário acadêmico, podendo sofrer interferências com os 

excessos de feriados nacionais, municipais e até mesmo greves da categoria. Em 

razão desse curto espaço de tempo e desenvolvimento, e suas possíveis variáveis, 

não há garantia de que a forma como o docente trabalhou com determinado 

conteúdo acadêmico, se aplique da mesma forma a uma turma em um semestre 

seguinte (PIMENTA, 2008). 

Sobre o mesmo tema, Veiga (2006) defende que há necessidade de uma 

formação docente adequada para o professor para esse nível de ensino, além de 

conhecimentos próprios e expertises relacionadas à prática docente. A autora 

também faz referência à existência de uma relação concomitante entre a prática do 

ensino e o desenvolvimento do campo da pesquisa. Essa concomitância está 

relacionada à atuação profissional visando à grade curricular das Instituições de 

Ensino Superior (IES) e o estudo e projetos de pesquisas visando o campo social, 

mesmo que estes não façam, necessariamente, parte de uma determinada disciplina 

ministrada pelo docente. Essa múltipla atuação faz com que o profissional, conforme 

define Veiga (2006, p. 87), tenha que exercer uma “pluralidade metodológica”. 

Essa multiplicidade profissional exige o entendimento da valorização das 

atribuições designadas ao docente. O mesmo requer uma formação que o capacite 

acadêmica e pedagogicamente para enfrentar os desafios imprescindíveis do 

cotidiano relacionado ao ensino superior. Entretanto, essa pretensão ainda necessita 

percorrer um longo e intrincado caminho para tornar-se exequível, pois comumente 

os docentes iniciam seus passos na docência superior de forma solitária; mesmos 

são formados através de suas próprias decisões, autoavaliação, normas 

institucionais e, vez ou outra, através de conversas com seus pares (VEIGA, 2006). 

Contudo, Isaia (2006) observa a falta de preocupação por parte dos docentes 

e das instituições a respeito de uma formação destinada ao preparo profissional para 

o desempenho da docência. A autora argumenta que “[...] os docentes, mesmo 

estando cientes de sua função formativa, não consideram a necessidade de uma 
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preparação específica para exercê-la.” (ISAIA, 2006, p. 65), acrescenta ainda, que 

muitos desses docentes sentem-se aptos ao desafio pedagógico tendo apenas 

como base suas desenvolturas profissionais de mercado.  

Concordando com a falta de preparo dos professores no início da docência, e 

com o notório consentimento por parte das IES com este quadro, Barbosa (2011) 

ressalta que há um consenso que o docente de nível superior não necessita de uma 

formação no campo educacional, bastando apenas ter a expertise e o entendimento 

específico da disciplina. A autora ressalta que a habilitação à docência superior junto 

ao futuro professor é analisada pelas IES através de sua desenvoltura no campo das 

pesquisas e/ou do campo profissional. Barbosa (2011, p. 13) sinaliza que com este 

panorama, um novo conceito de professor há de se formar, sendo esse professor 

“aquele que ensina, isto é, dispõe os conhecimentos aos alunos. Se estes aprendem 

ou não, não é problema do professor, mas sim dos alunos.”. 

No que concerne às políticas voltadas ao ensino superior, não se vislumbra, 

ainda, de forma clara, um norte a ser seguido para a formação docente no ensino 

superior. De acordo com a Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), o artigo 66 define que “A 

preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-

graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.”, ou seja, a 

orientação a ser seguida com base na lei, evidencia que o docente será apenas 

preparado nos programas de pós-graduação e que não há qualquer programa de 

formação especificamente aplicado ao nível superior de ensino (VEIGA, 2006). 

Entretanto, ressaltamos que os cursos de pós-graduação nas formações de 

mestres e doutores, em sua grande maioria, são destinados unicamente a formação 

de pesquisadores em áreas singulares, e que, nesses cursos, de duração de dois 

anos, para o nível de mestrado e quatro anos, para o nível de doutorado, não há 

qualquer relação com a formação pedagógica voltada a pratica docente. Se com 

base nas formações em pós-graduação em nível stricto sensu existe esta distância 

entre o aprendizado do ensino pedagógico e a pesquisa, até que ponto mestrado e 

doutorado preparam docentes? Por que, então, essa exigência? 

Conforme discorre Isaia (2006), há uma clara compreensão por parte das IES 

de que os profissionais do ensino são os responsáveis diretos pela formação 

profissional dos alunos. Entretanto, em um preocupante contraponto, não há 

formação específica para a atuação destes docentes, muito menos políticas 

específicas aplicadas à educação superior. Como prova dessa falta de preocupação 
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com a formação, a autora destaca que as contratações para o corpo docente 

efetuadas pelas IES, têm como base a titulação do docente e suas produções de 

pesquisas, processo seletivo esse que não garante habilidade educacional. A autora 

acrescenta ainda que: 

[...] pelos critérios adotados pela cultura acadêmica, o ingresso na 
carreira docente pressupões mestrado ou doutorado. Em razão 
disso, os professores iniciam a carreira docente em níveis avançados 
da progressão funcional, mas continuam sem preparação prévia para 
a docência, o que demanda a necessidade de constituí-la ao longo 
do tempo (ISAIA, 2006, p. 66). 

 

Contudo, as IES aceitam em seu quadro de docentes somente uma pequena 

porcentagem com apenas o título de especialista, oferecendo um maior número de 

vagas a mestres e doutores. Isto nas instituições privadas, pois a exigência para as 

IES públicas, em sua grande maioria, minimamente é o nível de doutorado. 

Naturalmente, é de se considerar que a docência superior necessita de um 

profissional que detenha as competências pedagógicas e científicas. Todavia, a 

ausência de políticas públicas específicas direcionadas à formação pedagógica do 

professor do ensino superior, evidencia e reflete-se na falta de orientação e, por 

vezes, no despreparo do professor iniciante (VEIGA, 2006). 

Roldão (2005) destaca que o exercício da docência voltado ao ensino 

superior ainda é marcado pela simples passagem de conteúdo, sem o devido foco 

nos conhecimentos e saberes pedagógicos; o propósito passa a ser mais o saber do 

conteúdo ensinado do que o saber educacional. A falta desse preparo no campo 

educacional também é identificado por Pimenta; Anastasiou, (2002, p. 37):  

Na maioria das instituições de ensino superior, incluindo as 
Universidades, embora seus professores possuam experiência 
significativa e mesmo anos de estudos em suas áreas específicas, 
predomina o despreparo e até um desconhecimento científico do que 
seja o processo de ensino/aprendizagem, pelo qual passam a ser 
responsáveis a partir do instante em que ingressam na sala de aula. 

 

Com este cenário, no qual a formação voltada ao docente do nível superior 

ainda se encontra distante de uma proposta ideal, há de se ressaltar que os cursos 

de licenciatura têm em seus propósitos a formação dos docentes para a educação 

básica. Ao mesmo tempo em que os cursos de bacharelados têm como foco as 

inúmeras profissões direcionadas para o mercado de trabalho (ISAIA, 2006). 
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Pimenta (2008) ressalta que o mercado de trabalho dos professores está 

sendo ocupado por profissionais de diversas áreas oriundos do mercado de 

trabalho, com a intenção do aproveitamento de expertises e do conhecimento 

técnico. Entretanto, a autora argumenta que falta algo para este profissional recém-

chegado à docência.  

Diante deste contexto, podemos referenciar a importância de um estudo que 

evidencie a trajetória do docente do ensino superior oriundo do mercado de trabalho, 

procurando compreender sua motivação para o exercício da docência, seus desafios 

iniciais em sala de aula, bem como a forma como o mesmo correlaciona sua 

vivência pessoal, profissional e institucional, com o objetivo de entender como foi 

construída sua formação docente. 
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3 O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E O SETOR PRIVADO 

 

O ensino superior no Brasil teve início com a chegada da família real 

portuguesa, em 1808, com a inauguração de algumas escolas. As primeiras criadas 

foram na cidade de Salvador, Bahia, a de Cirurgia e Anatomia, hoje conhecida como 

Faculdade de Medicina da Bahia, no Rio de Janeiro, a Escola de Anatomia e 

Cirurgia, atualmente conhecida como Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Escola da Academia da Guarda Marinha, 

também localizada no Rio de Janeiro (MARTINS, 2002). 

Entretanto, conforme discorre Cunha (2000), a primeira implantação do 

ensino superior no Brasil foi em 1550 através dos jesuítas, na Bahia, então sede do 

governo. O autor argumenta que Portugal desencorajava a instalação de 

universidades, proibindo que instituições de ensino superior fossem concebidas no 

Brasil. À época, os jesuítas criaram 17 colégios no Brasil, com foco no ensino das 

primeiras letras e no ensino secundário. Em alguns desses colégios eram oferecidos 

o ensino superior para o curso de Teologia e Artes, também conhecido como 

Ciências Naturais ou Filosofia. A partir do século XVIII cursos superiores também 

foram criados no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Maranhão e no Pará 

(CUNHA, 2000). 

Contudo, o ensino superior no Brasil estava muito aquém da forma como o 

concebemos nos tempos atuais, conforme descreve Cunha (2002, p. 154), “Essas 

eram unidades de ensino de extrema simplicidade, consistindo num professor que 

com seus próprios meios ensinava seus alunos em locais improvisados.”. O autor 

descreve que as instituições superiores eram organizadas a partir de cátedras3 

isoladas ao invés de universidades, e tinham como objetivo formar profissionais de 

acordo com as necessidades do país na época. 

A partir da chegada da família real portuguesa no Brasil, e 

consequentemente, com a instalação da sede do governo no país, gerou-se a 

necessidade de remodelar o ensino superior. Através dessa modificação, foi fundado 

um nível de ensino diferenciado dos tempos de Brasil colônia, no qual, 

posteriormente, as cátedras isoladas deram lugar às escolas, academias e 

                                                           
3
  Proveniente do latim, a palavra cathedra tem origem grega, que significa “assento” ou “cadeira”. 

Aplicada à educação, cátedra pode ser entendida como uma disciplina, ou a cadeira, no qual é 
lecionada por um catedrático, ou seja, um professor que tenha conquistado o posto mais alto do 
ensino e que detenha determinados atributos para compartilhar seus conhecimentos. 
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faculdades, tornando-se, conforme descreve Cunha (2002, p. 154), “unidades de 

ensino superior que possuíam uma direção especializada, programas sistematizados 

e organizados [...], meios de ensino e local próprios.”. 

Conforme aborda Martins (2002), mesmo com a independência do Brasil em 

1822, a configuração do modelo de ensino superior não obteve qualquer 

transformação ou expansão. A alta sociedade, que possuía o poder, não tinha como 

objetivo a criação de universidades. O autor descreve ainda que, dos anos da 

chegada da corte ao Brasil até a independência política, foram criados 24 projetos 

para a criação de universidades, entretanto, nenhum deles foi aprovado. Somente 

após o ano de 1850 foi notado um ínfimo crescimento das instituições a partir da 

criação de centros científicos como o Museu Nacional, a Comissão Imperial 

Geológica e também o Observatório Nacional, acarretando, naturalmente, a 

necessidade de profissionais para a atuação nesses centros (MARTINS, 2002). 

Apesar de um período, no país, relativamente próspero política e 

economicamente, o ensino superior não ainda obtinha os devidos investimentos 

necessários para sua mínima ampliação. Conforme explica Sampaio (2000, p. 39):  

O crescimento, contudo, foi relativo. O ensino superior manteve-se 
limitado às profissões liberais em algumas poucas instituições 
públicas isoladas de tempo parcial. O sistema padecia de certa 
imobilidade. Sua possibilidade de ampliação e de diferenciação 
estava contida na capacidade de investimentos do poder central 
nesse setor, e sujeita à sua vontade política.  

 

Até 1891 o ensino superior era controlado exclusivamente pelo poder central. 

Através da promulgação da Constituição da República em 24 de fevereiro deste 

mesmo ano, o governo descentralizou essa exclusividade transferindo também aos 

governos estaduais a responsabilidade para a criação de instituições privadas de 

ensino superior. Martins (2002) e Sampaio (2000) observam que o país contava 

apenas com 24 instituições de ensino superior até o ano de 1900, tendo um número 

aproximado de 10 mil estudantes.  

A partir desse cenário e com a descentralização do poder, surgiram, nesse 

período, as primeiras instituições particulares voltadas ao ensino superior que, 

conforme Sampaio (2000, p. 39), “[...] eram, basicamente, de iniciativa confessional 

católica, ou de iniciativa de elites locais que buscavam dotar seus estados de 

estabelecimento de ensino superior.”. A autora informa ainda que algumas dessas 
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instituições privadas tinham o apoio dos governos estaduais; outras dependiam 

exclusivamente da iniciativa privada. 

Destacamos que durante essa época, além das instituições de ensino 

superior privadas, as públicas também tinham em suas políticas administrativas a 

cobrança de mensalidades e matrícula. O conceito da gratuidade para o ensino não 

era um fator diferencial das escolas públicas nesse período. O entendimento de 

ensino público era uma referência apenas por ser gerido pelos governos central ou 

estadual em suas gestões educacional e administrativa (SAMPAIO, 2000). 

Durante as décadas iniciais que se seguiram após a Proclamação da 

República, e com a descentralização do governo, o ensino superior se expandiu e 

passou por transformações que culminaram com a facilidade de ingresso para esse 

nível de ensino, ocasionando uma absorção de um número maior de alunos e, 

consequentemente, um aumento de instituições superiores. Cunha (2000, p. 157) 

identifica dois fatores que ocasionaram essas mudanças: 

Um fator foi o aumento da procura de ensino superior produzido 
pelas transformações econômicas e institucionais. Outro fator, este 
de caráter ideológico, foi a luta de liberais e positivistas pelo "ensino 
livre", e destes últimos contra os privilégios ocupacionais conferidos 
pelos diplomas escolares.  

 

Martins (2002, p. 4) também destaca um relevante crescimento. Informa que 

“Nos 30 anos seguintes, o sistema educacional apresentou uma expansão 

considerável, passando de 24 escolas isoladas a 133, 86 das quais criadas na 

década de 1920.”. A partir deste progressivo quadro, a ideia de universidade 

começou chamar a atenção motivando os críticos favoráveis a este nível de ensino, 

passando a ter como projeto um ideal de universidade pública contrapondo o padrão 

de instituições de nível superior isoladas, tendo como incentivo também a criação da 

pesquisa inserida do ensino superior. A discussão sobre as universidades começou 

a sair de uma esfera de apenas interesses políticos, liderado pelo governo central, 

para uma esfera de utilidade à sociedade através do cunho científico e incentivo a 

pesquisa (MARTINS, 2002; SAMPAIO, 2000). 

Entretanto, Barbosa (2011) ressalta que nessa época a educação superior 

tinha um cunho mais voltado à necessidade de desenvolvimento intelectual do que a 

busca por uma profissão. A autora argumenta ainda que o ensino superior “Até bem 

pouco tempo, tinha um caráter humanístico, era privilégio de poucos, quase todos 



44 
 

provenientes de famílias dominantes no cenário político e econômico do país.” 

(BARBOSA, 2011, p. 25). 

O termo universidade designa uma instituição de ensino superior que abarca 

diversas escolas destinadas a este nível de ensino. Segundo Cunha (2000), a 

primeira universidade – propriamente referenciada com essa terminologia – criada 

no Brasil foi em 1909, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Sua criação 

deveu-se à iniciativa de empresas privadas estimulada pela exploração da borracha 

na região. Os cursos oferecidos pela Universidade de Manaus foram os de 

Engenharia, Direito, Farmácia, Odontologia e também um curso voltado à formação 

de oficiais para a Guarda Nacional. Entretanto, com o fim da exploração econômica 

da região, a universidade teve o seu fim em 1926, permanecendo somente com a 

faculdade de Direito, que foi integrada à Universidade Federal do Amazonas, em 

1962 (CUNHA, 2000). 

Em 1911 foi criada a segunda universidade do Brasil, a Universidade de São 

Paulo, que teve em sua fundação “recursos oriundos de um "sócio capitalista" que 

esperava recuperar seu investimento com as taxas cobradas dos estudantes.” 

(CUNHA, 2000, p. 162). Posteriormente, em 1917, a universidade foi extinta devido 

aos impraticáveis valores financeiros. A Universidade de São Paulo era composta 

pelas faculdades de Medicina, Odontologia, Farmácia, Comércio, Direito e Belas 

Artes.  

Em 1912 foi criada a terceira universidade do Brasil, na cidade de Curitiba, no 

estado do Paraná, através do apoio do governo estadual. A universidade tinha em 

seu quadro de cursos os de Direito, Engenharia, Medicina, Farmácia, Odontologia e 

Comércio. Porém, antes do término da década de 20, a universidade foi extinta 

devido ao projeto que proibia universidades em cidades com menos de cem mil 

habitantes, resultando apenas na oferta das faculdades de Direito, Medicina e 

Engenharia. Em 1950 essas faculdades foram vinculadas a então recente 

Universidade Federal do Paraná (CUNHA, 2000). 

A partir de 1930, com o governo provisório de Getúlio Vargas, no ano 

seguinte o governo promoveu uma reforma educacional, nomeada Reforma 

Francisco Campos, uma referência ao primeiro Ministro da Educação do Brasil. Essa 

reforma aplicada ao ensino superior teve como objetivo a criação de universidades, 

bem como autorização e regulamentação do pleno exercício das mesmas, como 
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descreve Pimenta, (2000, p. 42) “Essa reforma, editada em 1931, dispunha sobre 

como deveria ser a universidade no País.”.  

Apesar do largo passo dado à educação, conforme discorre Martins (2002, p. 

5), a reforma “não atendia a principal bandeira do movimento da década de 1920 por 

não dar exclusividade pública ao ensino superior além de permitir o funcionamento 

de instituições isoladas.”. De acordo com Martins (2002), no ano de 1933, quando 

foram levantadas as primeiras estatísticas a respeito da educação, o setor privado 

detinha 64,4% das instituições de ensino, sendo que 43,7% eram de matrículas 

voltadas ao ensino superior. O autor argumenta ainda que entre os anos de 1931 a 

1945, houve expressiva competição entre os poderes laicos e católicos pelo domínio 

da educação, disputa que, naturalmente, reverberou no ensino superior. 

De 1945 até o final da década de 1960, novamente o ensino superior esteve 

em pauta, porém, com uma nova marcha em curso, a da defesa do ensino público 

contraposta às escolas isoladas e ao ensino privado. Esse período foi marcado não 

pela disputa entre a elite da educação ou entre os poderes laicos e católicos, mas 

sim pelo conglomerado de estudantes e professores que almejavam a 

reestruturação do sistema de ensino, com prioridade do ensino superior, além de 

uma absorção dos estudantes ao sistema público de ensino (MARTINS, 2002).  

Na esteira desse movimento, a partir da década de 1950 começou a ser 

desenvolvida a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), promulgada pelo 

Congresso Nacional em 1961, reconhecida como Lei n° 4.024/61 (BRASIL, 1961). 

No tocante ao ensino superior, a LBD de 1961 trazia em um de seus artigos a não 

predominância do ensino lecionado apenas em universidades, conforme constava 

em seu Art. 67 “O ensino superior será ministrado em estabelecimentos, agrupados 

ou não em universidades, com a cooperação de institutos de pesquisa e centros de 

treinamento profissional.” (BRASIL, 1961). A partir desta regulamentação, tinha-se 

como objetivo a expansão do ensino superior através de órgãos reguladores para a 

criação de novos cursos superiores, como as universidades, Conselhos Estaduais 

de Educação e o Conselho Federal de Educação (SAMPAIO, 2000). 

Entretanto, a LDB de 1961 foi considerada uma derrota para os que a 

defendiam, durante o movimento que a antecedeu, sendo vistos como vitoriosos 

aqueles que favoreciam a ampliação do ensino superior, principalmente com foco no 

setor privado (MARTINS, 2002; SAMPAIO, 2000).  
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No início da década de 1960, o país contava com 226.218 universitários, 

sendo que desse quantitativo, 93.202 pertenciam ao setor privado e 28.728. Eram 

estudantes que tinham sido aprovados nas instituições públicas, porém, por falta de 

vagas não foram admitidos, sendo considerados excedentes. Ao final desta década 

os excedentes alcançaram o número de 161.527. Nesse cenário, e com as 

instituições públicas optando pela concomitância do ensino aliado à pesquisa, 

ocasionando aumento de custos e, consequentemente, restrição do aumento do 

corpo discente, houve um aumento na pressão para que o setor privado absorvesse 

o quantitativo de excedentes interessados em ingressar no ensino superior 

(MARTINS, 2002).  

A partir da instituição do regime militar em 1964, as lideranças estudantis 

ficaram sob densa observação por parte do novo governo, bem como as 

universidades públicas que tinham em suas fileiras líderes estudantis contra a 

ditadura militar. Durante a década de 1960, após a promulgação da LDB de 1961, o 

ensino superior novamente esteve em pauta, com a Reforma Educacional de 1968, 

porém, conforme discorre Sampaio (2000, p. 58) sob um cenário “de intimidação e 

deterioração dos direitos civis, em contexto de abuso do aparato repressivo do 

Estado, de destruição dos órgãos de representação estudantil.”.  

Como um dos princípios norteadores, a Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 

1968, promulgada durante o governo militar, obteve dentro das universidades 

públicas o domínio político, além de reduzir a formação estudantil à qualificação de 

mão de obra visando à melhoria da economia do país. Dentre as principais 

transformações da Reforma de 1968 estão as privatizações das instituições de 

ensino superior e a abertura para a propagação das instituições de pequeno porte. A 

partir dessas transformações, o ensino superior conseguiu absorver um número 

maior de ingressantes, principalmente nas instituições privadas (ANTUNES; SILVA; 

BANDEIRA, 2011). 

Conforme Sampaio (2000, p. 58), a Reforma de 1968 “foi extensa e 

profunda.”. A autora salienta também algumas medidas decorrentes da reforma:  

a) aboliu a cátedra; b) instituiu o departamento como unidade mínima 
de ensino e pesquisa; c) criou o sistema de institutos básicos; d) 
estabeleceu a organização do currículo em duas etapas – o básico e 
o de formação profissionalizante; e) alterou o vestibular, decretando 
o sistema de crédito e a semestralidade; f) estabeleceu o duplo 
sistema de democratização – um vertical, passando por 
departamentos, unidades e reitoria; outro horizontal, com a criação 
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de colegiados de curso, que deveriam reunir os docentes dos 
diferentes departamentos e unidades responsáveis por um currículo; 
g) integrou escolas e institutos na estrutura universitária; h) 
institucionalizou a pesquisa; i) centralizou a tomada de decisão em 
nível dos órgãos de administração federal (SAMPAIO, 2000, p. 58). 

 

Em razão do rigoroso controle exercido pelo governo militar, a vida acadêmica 

universitária sofreu diversas consequências, principalmente após a promulgação do 

Ato Institucional Nº 5/68, que intimidava tanto o corpo docente quanto o discente. No 

primeiro caso, com ameaças de perda de emprego para os professores 

considerados praticantes de atos subversivos contra o regime e, no segundo, com a 

expulsão de alunos. Contudo, Cunha (2000) salienta que foi durante esse período do 

governo militar, de 1964 a 1982, que a educação superior teve maior impulso.  

Entretanto, o autor considera que, apesar de uma forte expansão do ensino 

superior, esse mesmo período foi marcado pelas contradições exercidas por meio do 

autoritarismo do regime, que também interferiu no campo de pesquisa e tecnologia 

dentro das instituições superiores. Dentre outras medidas, alguns docentes e 

pesquisadores foram obrigados a se aposentar; interventores ocuparam o lugar de 

reitores demitidos; discentes tiveram seu ingresso impedido; o controle militar 

exerceu controle sobre os currículos, programas acadêmicos e bibliografias; e houve 

uma forte restrição nas organizações estudantis. Em um contraponto positivo, houve 

um substancial aumento de estudantes matriculados nas instituições de ensino 

superior públicas; novos prédios e laboratórios foram construídos e/ou equipados; 

além de ter havido valorização dos docentes e pesquisadores mais experientes que 

acabou culminando na ampliação de recursos à pós-graduação (CUNHA, 2000).  

Para Sampaio (2000), o início da década de 1970 foi caracterizado por um 

ensino superior reformado, tendo como foco o estímulo à pós-graduação sob o 

rígido controle do governo, além da consolidação da pesquisa nas universidades. A 

autora informa ainda que entre as décadas de 1960 e 1970, o ensino superior 

também foi marcado por uma crescente expansão do ensino privado devido à 

propagação de instituições superiores de pequeno porte originadas das outrora 

escolas de ensino secundário. Em 1971, das 639 instituições de ensino superior, 

527 pertenciam ao setor privado; somente 16 eram universidades, as demais eram 

estabelecimentos de pequeno porte (SAMPAIO, 2000). 

Com um olhar voltado à formação visando o mercado de trabalho e novas 

carreiras profissionais, e também às áreas sociais, novos cursos tiveram sua criação 
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dentro das instituições superiores entre os anos de 1969 a 1971, principalmente nas 

instituições privadas, onde os cursos, inicialmente, foram oferecidos em sua grande 

maioria no período da noite. Dentre esses cursos, Sampaio (2000) destaca os de 

Administração de Empresas, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biologia, 

Biomédicas, Ciências, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, 

Direito, Educação Artística, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia das 

Telecomunicações, Engenharia Elétrica, Engenharia Veterinária, Filosofia, Física, 

Geografia, História, Letras, Matemática, Medicina, Odontologia, Pedagogia, 

Psicologia, Serviço Social, Turismo, inclusive o curso de Comunicação Social. 

Ainda sobre a expansão do ensino superior privado, cabe ressaltar o 

fenômeno dos excedentes com o aumento da rede de ensino secundário e seus 

concluintes em concomitância com a crescente demanda por uma formação superior 

destinada a suprir inúmeras necessidades da sociedade. Embora os números sejam 

mais favoráveis ao crescimento do ensino superior no setor privado durante o 

governo militar, o ensino superior público também cresceu entre os anos de 1967 a 

1980, tendo o número de matrículas em 1965 de 88.889, passando para 492.232, 

em 1980. Para Sampaio (2000, p. 69),  

O que ocorria, nesse período de expansão do sistema, é que a 
velocidade e a dimensão do crescimento de cada um dos setores – 
público e privado – de ensino superior estavam em sintonia com 
formatos de escolas em instalação, o que, evidentemente, traduzia 
concepções diferentes de ensino superior. 

 

Contudo, se o período entre as décadas de 1930 e 1970 foram prósperos 

economicamente para o Brasil, o mesmo não aconteceu a partir dos anos 1980. Em 

razão da crise ao final da década de 70, países da América Latina e alguns da 

Europa Oriental, foram acometidos por uma estagnação econômica que gerou 

proporcionais baixas na taxa de crescimento econômico, ocasionando alto índice de 

desemprego. No Brasil essa crise originou uma alta dívida interna do governo, 

comprometendo a gestão financeira do Estado (PEREIRA, 1996).  

Em decorrência deste cenário, a partir do início da década de 80 o ensino 

superior atravessou um período de incertezas marcado pelo registro de baixo 

número de matrículas, em especial no setor privado. De acordo com Martins (2002, 

p. 6), o declínio ao ingresso para esse nível de ensino também ficou evidente devido 

a “retenção e evasão de alunos do 2º grau, inadequação das universidades às novas 



49 
 

exigências do mercado e frustração das expectativas da clientela em potencial.”, o 

autor destaca ainda que “em 1980 cerca de 11% das vagas oferecidas nos cursos 

superiores não foram preenchidas.". 

No início da década de 1990, devido à alta inflação, alguns planos financeiros 

foram criados pelo governo com o intuito de estabilizar a economia, porém, esses 

planos não obtiveram a resposta esperada. Apenas em 1994, com o governo Itamar 

Franco, o Plano Real foi lançado obtendo como resultado a baixa dos níveis de 

inflação. Entretanto, como observa Gonçalves (2008, p. 99), este plano não foi 

criado somente com o intuito de estabilizar a inflação, mas também para atender 

“um projeto de reformas e profundas modificações, que iriam alterar 

substancialmente a natureza e o papel do Estado brasileiro.”. O autor refere-se às 

privatizações que ocorreram com o governo Fernando Henrique em busca de 

restabelecer as contas públicas. 

Com a promulgação da Constituição de 1988 e também com o modelo 

econômico adotado a partir da segunda metade da década de 90, o ensino superior 

ganhou novo impulso com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDBEN, Lei n° 9394/96 (BRASIL, 1996), em 20 de dezembro de 1996. 

Essa Lei teve como objetivo impulsionar a educação, inclusive em nível superior 

através da transformação de instituições isoladas em universidades, possibilitando a 

criação e extinção de cursos conforme a oferta de vagas (SAMPAIO, 2000). Os 

desdobramentos da LDBEN de 1996 possibilitaram considerável ingresso à 

educação superior resultando, como descrito por Confortin (2015, p. 149), em um 

“fenômeno denominado massificação no Brasil.”.  

À luz da formulação da lei, findava-se um grande período de discussões e 

negociações voltadas à educação com objetivos de sua melhoria. Porém, conforme 

argumenta Sampaio (2000), a promulgação da lei, sob a ótica política, não diminuiu 

o embate entre os grupos de interesse neste campo que há muito estava sendo 

disputado, somente fomentou a concorrência entre os diferentes grupos. Embora 

uma das metas tenha sido a melhoria do ensino superior, nesse tocante a lei foi 

considerada limitada, tendo o capítulo IV, destinado à Educação Superior, apenas 

15 artigos e, conforme destaca Sampaio (2000, p. 140), “Destes, quatro trazem 

alterações significativas na regulamentação do ensino superior em geral e do 

privado em especial.”. 
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Com base neste cenário, apesar da educação ter tido um novo norte em 

potencial com a LDB, no que tange às políticas voltadas à formação para o docente 

no nível superior, como já citado anteriormente aqui neste trabalho, as mesmas não 

foram significativas para este nível de ensino. Para Barbosa (2011, p. 11), “A 

formação de professores para o Ensino Superior no Brasil não está regulamentada 

sob a forma de um curso específico como na Educação Básica.”. A autora faz uma 

observação que, de acordo com a LDB, espera-se que o docente do nível superior 

seja preparado somente nos cursos de pós-graduação stricto sensu. 

A partir da década de 1990 com o impulso dado a partir da LDB, constatou-se 

considerável elevação nos números de alunos inscritos no ensino superior. Porém, o 

objetivo de formação almejado era o de atender a crescente demanda do mercado 

de trabalho por profissionais com esse nível de ensino. Devido à necessidade dessa 

acelerada formação discente, conforme ressalta Barbosa (2011, p. 11) “[...] a 

formação de profissionais nessas universidades resume-se à transmissão rápida de 

conhecimentos, habilitação rápida para graduados que precisam entrar prontamente 

no mercado de trabalho.”. 

De acordo com o Censo do Ensino Superior 2002 para a graduação 

presencial, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – Inep, o Brasil contava neste ano com 1.637 instituições de ensino 

superior. Dessas, 1.442 eram privadas e apenas 195 eram públicas, sendo 57 de 

órgãos municipais, 65 estaduais e 73 federais. O Censo de 2002 revela ainda que o 

ensino superior dispunha de 14.399 cursos, aos quais 9.147 eram do setor privado, 

obtendo um total de 1.205.140 ingressos, dos quais 924.649 pertenciam ao ensino 

privado e 280.491 ao ensino público (BRASIL/INEP, 2002). 

Ao longo do governo de Fernando Henrique Cardoso (1993 – 2003), apesar 

da ascensão de políticas com objetivos de ajuste fiscal e a configuração de um 

Estado mínimo, este período foi marcado pelas muitas privatizações de empresas 

estatais e de grande parte de órgãos públicos. Porém, apesar desse esforço para 

controlar a economia, Mancebo (2004, p. 78) discorre que como resultado dessa 

política de governo, “obteve-se a diminuição dos investimentos públicos em 

educação em todos os níveis, o que também se deu no campo da educação 

superior.”. 

A partir deste contexto, uma nova reforma universitária entra em pauta com o 

governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2011). O projeto de lei intitulado de Lei 
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Orgânica do Ensino Superior tinha como meta até o final de 2004, regular o sistema 

de educação superior, tanto público quanto privado, além de estabelecer uma 

avaliação sobre o panorama do ensino superior. Para isso, através de encontros 

regionais, debates e colóquios, foram envolvidos agentes do Ministério da 

Educação, representantes de universidades, alunos e professores que, conforme 

aponta Mancebo (2004, p. 76), tinham o intuito de discutir sobre   

o papel das instituições de ensino superior, a autonomia universitária, 
o financiamento, o acesso e a permanência nos cursos, a gestão e 
estrutura da educação superior, a avaliação, bem como análises e 
reformas nos programas e conteúdos dos diversos cursos. 

 

Com relação às políticas de acesso ao ensino superior visando à Reforma 

Universitária, Mancebo (2004) chama atenção para dois projetos, o Projeto de Lei nº 

3.627/2004, que tinha como objetivo instituir vagas de ingresso às universidades 

federais aos alunos egressos do ensino médio de escolas públicas; professores que 

lecionam o ensino fundamental na rede pública e que não possuem o ensino 

superior; e ingressos no qual a renda familiar fosse de até um salário mínimo; além 

de oferecer cotas de ingresso para alunos declarados de origem negra, parda e 

indígena.  

E um segundo Projeto de Lei, nº 3.582/2004, denominado Programa 

Universidade para Todos, o ProUni. De acordo com Mancebo (2004), os argumentos 

utilizados pelo governo para a proposta deste projeto de lei, foram que: i) somente 

9% da polução brasileira na faixa etária de 18 e 24 anos frequentava algum curso na 

educação superior; ii) a crescente demanda do ensino médio e; iii) o número de 

vagas sobressalentes a ser preenchidas pelas instituições superiores do ensino 

privado. A autora destaca ainda que o governo tinha como meta o aumento das 

taxas de matrículas na IES, além da inserção de 300 mil novos ingressos no ensino 

superior nos próximos cinco anos (MANCEBO, 2004). 

O ProUni foi sancionado em 13 de janeiro de 2005, através da Lei nº 11.096 

(BRASIL, 2005), oferecendo a isenção de alguns tributos para as IES que aderissem 

ao programa, tendo como objetivo a ampliação ao acesso do ensino superior, 

principalmente no setor privado. Conforme descreve Mancebo (2004, p. 82), as 

instituições privadas que quisessem aderir ao Programa, seriam identificadas em 

dois grupos:   
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(1) As instituições filantrópicas de ensino superior - que já têm 
isenção de impostos federais e que abarcam 85% dos alunos 
matriculados na rede privada terão que transformar 20% de suas 
matrículas em curso de graduação ou sequencial e formação 
específica em vagas para o ProUni. 

(2) No caso de universidades privadas com fins lucrativos, [...] o 
Projeto de Lei prevê a isenção de quatro tributos: o Imposto de 
Renda das Pessoas Jurídicas; a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido; a Contribuição Social para Financiamento da Seguridade 
Social e a Contribuição para o Programa de Integração Social. Como 
contrapartida, a instituição privada de ensino superior aderirá ao 
ProUni, mediante assinatura de termo de adesão, com vigência de 
dez anos, cumprindo-lhe oferecer uma bolsa para cada nove alunos 
regularmente matriculados em cursos efetivamente instalados na 
respectiva instituição. 

 

No que se refere o acesso ao Programa destinado aos alunos interessados, o 

mesmo pode ser feito através do resultado proveniente do Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM, no qual o candidato pode pleitear bolsa de estudo integral, 

de 50% ou 25%, de acordo com sua renda familiar mensal per capita, não podendo 

ultrapassar o valor de um salário mínimo, para as bolsas integrais, e um limite de até 

três salários mínimos para as bolsas de 50 a 25%. A concessão dessas bolsas é 

destinada às IES privadas com fins lucrativo ou filantrópico, mediante processo 

avaliativo junto ao Ministério da Educação, voltadas a brasileiros egressos do ensino 

médio que não portem diplomas do ensino superior (BRASIL, 2005). 

Tendo como referências os dados estatísticos apresentados até o momento, 

fica clara a percepção que o aumento das IES e, consequentemente, seus alunos 

ingressantes, foi marcado pelo crescimento do setor privado destinado ao ensino 

superior. Alonso (2010) descreve o ano de 2007 tendo 4.880.381 matrículas nas 

IES, sendo 84% pertencentes ao setor privado, destaca ainda que das 2.281 IES 

deste ano, 89% eram da iniciativa privada e somente 11% pertenciam ao ensino 

superior público. Para a autora, “A dinâmica de expansão do ensino superior no 

Brasil [...] é marcada pelo avanço do setor privado.” (ALONSO, 2010, p. 1323). 

Fica nítido, então, o cenário da privatização da educação.  Ao longo dos anos 

e das políticas propostas para a educação superior, cada vez mais o governo 

diminuiu o investimento nas IES públicas. Conforme destaca Mancebo (2004, p. 86), 

prevalece o efêmero pensamento econômico, no qual o governo “[...] acredita ser 

mais barato, imediatamente, comprar vagas em instituições privadas do que criar o 

mesmo número delas nas universidades públicas.”.  
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Considerando o acentuado aumento das IES privadas, a educação superior 

passou a ser vista e considerada como um produto rentável aos olhos dos grandes 

grupos empresariais, como descrevem Bianchetti e Sguissardi (2017, p. 99). Para os 

autores, a hegemonia quase absoluta do setor privado superior causou o “fenômeno 

da monopolização ou oligopolização da educação superior no país.”. Argumentam 

também que ainda que os números de matrículas no ensino superior privado não 

tenham alcançado expressiva expansão como em época passadas, há um  

processo de concentração e fortalecimento patrominial e de receita 
que aqui se denominou de “oligopolização”, em que pouco mais que 
uma dezena de megaempresas do mercado educativo detêm mais 
de um terço do total de matrículas inscritas em cerca de 1.900 
instituições privadas (BIANCHETTI e SGUISSARDI, 2017, p. 100). 

 

Conforme o último Censo do Ensino Superior disponibilizado pelo Inep 

(BRASIL/INEP, 2018), entre os anos de 2013 e 2015 houve um decréscimo de 

1,14%% do número total de IES, no qual em 2013 tinha-se um somatório de 2.391 

IES (entre públicas e privadas), caindo para 2.364, em 2015. De acordo com dados, 

em 2013 o país possuía 301 IES públicas, entre instituições municipais, estaduais e 

federais; já em 2015, esse número caiu para 295, representando um diminutivo de 

2,03% das IES públicas. Nas instituições privadas, em 2013 o setor contava com 

2.090; em 2015, com uma redução de 1,01%, o setor privado representava um 

número total de 2.069 instituições. 

Apesar de uma baixa referente ao número total das IES entre os anos de 

2013 e 2015, houve um indicativo crescente nos cursos de Bacharelado ofertados 

na modalidade presencial durante esse período. Conforme Censo do Ensino 

Superior do Inep (BRASIL/INEP, 2018), em 2013 os cursos representavam um 

quantitativo de 17.665, aumentando para 18.938 em 2018, representando um 

crescimento de 7,21%. 

Com relação ao número total de ingressos, em 2015 o ensino superior 

alcançou 8.027.297 matrículas, observando que desse quantitativo, 75,7% são 

referentes ao setor privado. Em 2013 as IES privadas, organizadas em 

universidades, faculdades e centros universitários, representavam um número total 

de 5.373.450 matrículas, ao passo que em 2018 o número de matrículas subiu para 

6.075.152 (BRASIL/INEP, 2018). 
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De acordo com a breve abordagem feita relacionada ao crescimento do 

ensino superior e também com a crescente procura dos alunos para este nível de 

ensino, fica nítida sua expansão, em especial no setor privado. Com a disseminação 

de novas IES privadas, este cenário demandou além da criação de novos cursos, a 

necessidade da contratação de profissionais para a docência nesses cursos. 

Conforme aborda Confortin (2015, p. 151), “Esta diversidade de cursos e de alunos 

como arrolado, por consequência, fez aumentar a demanda de professores para 

atender a esta clientela.”. 

 

3.1 O ENSINO SUPERIOR EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

A comunicação é uma atribuição natural do comportamento humano. 

Nascemos e evoluímos com uma tendência intrínseca à comunicação, seja através 

da forma verbal, por meio da linguagem falada ou escrita; ou da não verbal, 

caracterizada pelas expressões através das reações corporais, gestos, choro etc. O 

ato de comunicar é, sobretudo, aproximar distâncias. De acordo com Brum e 

Fernandez (2005), a comunicação tem como princípio norteador o fundamento do 

autoconhecimento e do conhecimento do próximo, no qual é possível estabelecer 

uma significativa conexão. Para os autores:  

[...] a comunicação caracteriza uma estrutura social, significando 
organização, onde através dela, compartilha-se modos de vida e de 
comportamentos, hábitos ou costumes, que supõe a existência de 
certos conjuntos de normas que estruturam a associação e os 
conjuntos de elementos que estão em relação (BRUM; 
FERNANDEZ, 2005, p. 86). 

 

Através de sua evolução natural e do desenvolvimento da comunicação, o ser 

humano conseguiu expandir formas de relacionamento e cultura. A partir das 

diversas formas de comunicação, o homem obteve meios de compreender e de ser 

compreendido, com o propósito de melhorar a forma de relacionamento 

comunicacional, procurando estabelecer cada vez mais o convívio social. Conforme 

discorrem Brum e Fernandez (2005, p. 87), “[...] a comunicação é antes de tudo, um 

ato dinâmico, criativo, um processo entre emissor e receptor.”. Por esse motivo, a 

Comunicação Social assume grande importância estudando a comunicação humana 

e a interação entre pessoas dentro da sociedade. 
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A Comunicação Social tem como objetivo o estudo entre as causas, a ação e 

os efeitos relacionados através da sociedade e os diversos meios de comunicação, 

tais como rádio, revista, jornal, televisão, teatro, cinema, impressos em geral e 

internet. Tem como propósito informar, entreter e, por vezes, fomentar o consumo de 

determinada marca, produto, serviço ou estilo de vida. Segundo Lopes (2001, p. 48), 

o campo de estudo da Comunicação Social pode ser definido como “um conjunto de 

instituições de nível superior destinado ao estudo e ao ensino da comunicação e 

onde se produz a teoria, a pesquisa e a formação universitária das profissões de 

comunicação.”. A autora identifica três campos de estudos na área:  

1) o científico, que implica em práticas de produção de 
conhecimento: a pesquisa acadêmica tem a finalidade de produzir 
conhecimento teórico e aplicado (ciência básica e aplicada) através 
da construção de objetos, metodologias e teorias; 2) o educativo, que 
se define por práticas de reprodução desse conhecimento, ou seja, 
através do ensino universitário de matérias ditas de comunicação; e 
3) o profissional, caracterizado por práticas de aplicação do 
conhecimento e que promove vínculos variados com o mercado de 
trabalho (LOPES, 2001, p. 48). 

 

A Comunicação Social faz parte do convívio humano contemporâneo e 

encontra-se, desde sua origem, em contínuo desenvolvimento acompanhando os 

avanços tecnológicos comunicacionais. A primeira forma de comunicação em massa 

oficial no Brasil, foi a partir da chegada da corte, em 1808, com o surgimento do 

primeiro jornal brasileiro, A Gazeta do Rio de Janeiro, lançada em 10 de setembro 

deste mesmo ano. Com a corte instaurada no Brasil, surgiu a necessidade da 

comunicação de avisos, editais e demais documentos oficiais destinados à 

população. Para isso, D. João VI instaurou na cidade do Rio de Janeiro, em 13 de 

maio de 1808, a instalação da Impressão Régia, a primeira editora brasileira que 

tinha como finalidade publicar a comunicação do governo. Neste mesmo ano a 

Impressão Régia destinou suas impressões a outras publicações, como livros e 

também a recém-lançada Gazeta do Rio de Janeiro, inaugurando um marco na 

imprensa brasileira (BARBOSA, 2013).  

Embora a imprensa, em paralelo com outras formas de comunicação, tenha 

evoluído no decorrer da história do Brasil, no tocante ao ensino em comunicação, a 

formação profissional apenas foi oficializada com a promulgação do Decreto-lei nº 

5.480, de 13 de maio de 1943 (BRASIL, 1943), o qual “Institui o curso de jornalismo 

no sistema de ensino superior do país, e dá outras providências.”. Porém, somente 
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após o término da Segunda Grande Guerra que a formação profissional em 

Comunicação foi efetivada. Conforme destaca Melo (2007), o primeiro curso superior 

em Comunicação foi em São Paulo, em 16 de maio de 1947, com a escola superior 

de Jornalismo Cásper Líbero, que posteriormente passou a ser reconhecida como 

Faculdade Cásper Líbero. 

Melo (2007) ressalta que a partir da década de 1950 houve um aumento do 

curso de Jornalismo nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste, expandindo para as 

cidades do Rio de Janeiro, Santos, Porto Alegre, Pelotas, Curitiba, Salvador e João 

Pessoa. Contudo, para o autor, foi a década de 1960 que registrou significativa 

expansão dessa área de conhecimento, pois  “O número de instituições triplicou, 

perfazendo o total de 23 escolas de superior que ofereciam cursos de comunicação.” 

(MELO , 2007, p 19). 

A partir da expansão ocorrida no final da década de 1960, o curso superior 

em Jornalismo foi reestruturado tendo como nova titulação o curso de Comunicação 

Social, no qual, além do Jornalismo, novos cursos foram incorporados como 

Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Editoração. De acordo com Laurenti 

(1998, p. 1), esses novos cursos tiveram como objetivo “[...] oferecer à sociedade e 

ao mercado de trabalho um graduado em Comunicação Social, basicamente 

qualificado, mas profissionalmente definido para uma daquelas habilitações.”. 

Posteriormente foram agregados ao curso de Comunicação Social as cadeiras de 

Radialismo e Cinema. Após a expansão do curso de Comunicação Social, diversas 

foram as Instituições de Ensino Superior (IES), tanto de caráter público quanto 

privado, que começaram a ofertá-lo em suas grades de ensino (LAURENTI, 1998). 

Tamanho foi o impacto do crescimento dessa área de estudo, que influenciou 

todo o conjunto de meios e veículos de comunicação e propaganda no Brasil, além 

dos meios de difusão de informação. Conforme aborda Melo (2007), a indústria 

midiática4 do Brasil “passou a exigir profissionais qualificados em diversas áreas da 

produção simbólica, da informação à persuasão, do entretenimento à teleducação.”.  

Atualmente, de acordo com o parecer CNE/CES nº 492/2001, (BRASIL, 2001, 

p. 16), o curso superior em Comunicação Social é oferecido para as habilitações em 

“Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Cinema, Radialismo, 

                                                           
4
  "Organizações manufatureiras ou distribuidoras de cultura: jornal, livro, revista, rádio, televisão, 

cinema, vídeo, disco e congêneres, além dos instrumentos telemáticos em processo de 
configuração.” (MELO, 2007, p. 22). 
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Editoração, ou outras habilitações pertinentes ao campo da Comunicação que 

venham a ser criadas.”. 

Dentre alguns saberes necessários à prática da docência no curso de 

Comunicação Social no nível superior, podemos destacar a relação entre teoria e 

prática no ensino, a prática da teoria exercitada através do “aprender fazendo” (grifo 

nosso); e as novas tecnologias e comunicação voltadas para a docência em 

Comunicação Social. Entretanto, apesar da demanda por profissionais de mercado 

para suprir a docência em Comunicação Social nas IES privadas, devido à expansão 

desse setor, como se dá o preparo destes profissionais para os desafios de sala de 

aula? Como foi o ingresso na docência? Quais dificuldades encontraram e quais 

estratégias para enfrentar os desafios do cotidiano da sala de aula, em vista da falta 

de formação pedagógica? Como se deu a transição do mercado para a sala de 

aula? 
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4 DO MERCADO PARA A SALA DE AULA 

 

A pesquisa da qual resultou esta dissertação foi qualitativa com o objetivo de 

possibilitar melhor esclarecimento do objeto investigado. Minayo, Deslandes e 

Gomes (2015, p. 21) abordam que, “A pesquisa qualitativa responde a questões 

muito particulares. [...] ela trabalha com universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.”. Para Moreira e Caleffe (2008, 

p. 73), “[...] a pesquisa qualitativa explora as características dos indivíduos e 

cenários que não podem ser facilmente descritos numericamente.”. 

O trabalho de campo da pesquisa foi realizado em duas IES privadas do 

município do Rio de Janeiro, que contém em seus quadros de cursos superiores o 

de Comunicação Social, especificamente os cursos de Publicidade e Propaganda e 

Jornalismo. Uma dessas IES é referência na área e conta em seu corpo docente 

com renomados profissionais da área, e desde sua fundação, durante a década de 

1970, tem contribuído com a formação de diversos profissionais reconhecidos no 

mercado. Esta instituição conta com dois campi que foram loci da pesquisa, um no 

bairro de Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, e outro no bairro do Méier, 

localizado na Zona Norte da cidade. Para referência na análise dos dados, quando 

necessário essa instituição será citada como “IES A”. 

A outra instituição é uma das grandes referências de IES privadas situadas na 

Zona Oeste do Rio de Janeiro, que conta com o curso de Comunicação Social 

desde 1995. A escolha dessa IES deve-se ao fato de a mesma trabalhar com um 

perfil de egresso diferente, pois trata-se de alunos em sua grande maioria de baixa 

classe média, cuja maior parte depende de bolsas de estudos para realizar os 

cursos. Dentre seus campi, o lócus da pesquisa foi no campus de Realengo, pois é a 

única unidade da instituição que oferece o curso de Comunicação Social. Como 

referência, essa instituição será citada como “IES B”. 

Como critério adotado para a escolha dos sujeitos envolvidos, foram 

selecionados professores que tiveram o início profissional no mercado e, 

posteriormente, se tornaram docentes no ensino superior. Para isso, um primeiro 

contato, via endereço eletrônico, foi feito com cada um dos coordenadores de curso 

das instituições selecionadas e, logo após, em data e horário agendado, foi entregue 

pessoalmente a carta de apresentação com os referidos propósitos da pesquisa 

para os coordenadores. Os mesmos, dentro do perfil exposto para os sujeitos da 
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pesquisa, indicaram professores que poderiam contribuir com as entrevistas. Em 

seguida, fizemos contatos com os professores indicados, agendando a melhor data, 

local e horário para cada um dos entrevistados. 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com os 

professores de ambas as IES e também, de modo a enriquecer a pesquisa, com os 

coordenadores dos cursos. A respeito da entrevista do tipo qualitativo, Poupart 

(2014, p. 217), aborda que “[...] o recurso às entrevistas, malgrado seus limites, 

continua sendo um dos melhores meios para apreender o sentido que os atores dão 

às suas condutas [...]”.  

Foram realizadas dez entrevistas no total, cinco em cada instituição 

selecionada. A quantidade de entrevistas deve-se à natureza da pesquisa que exige 

maior envolvimento do pesquisador com os participantes em busca de entrevistas de 

boa qualidade. Para Malhotra (2012), o tamanho da amostra em pesquisas 

qualitativas depende da contraposição entre a profundidade e abrangência. Além 

disso, foi considerado o tempo e a disponibilidade de professores da área para 

participação na pesquisa. 

Com o objetivo de melhor entender o caminho e desafios enfrentados pelos 

professores no início da docência, o roteiro para as entrevistas semiestruturadas foi 

dividido em cinco blocos. As questões foram elaboradas com propósito de conduzir 

uma conversa para posterior aprofundamento. Todas as entrevistas foram gravadas 

com o consentimento dos entrevistados, os mesmos leram, preencheram e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi informado 

também que os dados obtidos com a referida entrevista seriam utilizados somente 

para fins acadêmicos e que o anonimato seria preservado.  

A fim de manter o anonimato dos sujeitos entrevistados, seus nomes foram 

trocados por nomes fictícios, porém, quando necessário, serão identificados pelas 

instituições onde lecionam, IES A ou B. Na IES A os professores tiveram seus 

nomes trocados para Ana, Júnior, Leandro, Marcos e Rogério; e na IES B, para 

Anderson, Lúcio, Luís, Rodrigo e Vitória. 

O primeiro bloco da entrevista teve como propósito conhecer o perfil do 

professor a partir dos seguintes aspectos: nível de escolaridade; formação na 

graduação, ano e local da formação; instituição em que leciona atualmente, bem 

como o(s) curso(s) e disciplina(s) em que atua; profissão atual e se já pensava em 

atuar como docente durante a graduação. 
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No segundo bloco o objetivo foi compreender a trajetória do professor, ou 

seja, como o profissional de mercado foi iniciado na docência. Para isso foram 

abordados os seguintes aspectos: quando e como foi tomada a decisão de se tornar 

docente, quando e como foi o ingresso na docência, se para isso precisou participar 

de algum processo seletivo e se fez alguma formação acadêmica como exigência ao 

ingresso. 

O terceiro bloco foi destinado a compreender os desafios encontrados no 

início da docência, e no qual tivemos indagações de como foram os primeiros dias 

na docência e se, desde o início até os dias atuais, algo mudou na forma de dar aula 

e na postura do docente; indagamos também se, em razão da falta de uma 

formação pedagógica, o professor encontrou alguma dificuldade no início da 

docência. Para fechar a compreensão desse bloco, foi perguntando aos 

entrevistados se a experiência de mercado ajudou na dinâmica inicial em sala de 

aula. 

O quarto bloco teve como propósito entender como o professor transformou o 

seu saber profissional em saber pedagógico. Para isso, abordamos os seguintes 

aspectos: se o docente vê diferença entre o que é lecionado em sala de aula e a 

prática de mercado; foi questionado também se em razão de ter vindo do mercado, o 

professor se sente mais preparado, como se prepara para as aulas e quais materiais 

utiliza para as mesmas. Para um melhor entendimento desse bloco, tivemos como 

propósito também compreender se o professor entrevistado vê diferença entre o 

docente apenas acadêmico e o docente oriundo do mercado. 

O quinto e último bloco teve como propósito compreender a docência em 

Comunicação Social na visão dos entrevistados, para isso abordamos a relação da 

teoria x prática, ou seja, como o professor vê a relação entre a docência em 

Comunicação Social dentro da sala de aula e o mercado de trabalho, se há 

consonância entre o que está sendo ensinado dentro das IES e o que o está sendo 

praticado no mercado. 

Encerrada as entrevistas de campo, as mesmas foram transcritas e lidas 

diversas vezes para maior entendimento do assunto, analisadas e interpretadas 

através de uma organização sistemática com objetivo de identificar padrões em 

comum, oposições e alguns aspectos considerados relevantes. Para Castro, Ferreira 

e Gonzalez (2013, p. 61), “A análise dos resultados de uma pesquisa é um processo 
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sistemático de busca e organização visando obter maior compreensão dos materiais 

coletados [...]”. 

 

 4. 1 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA 

PESQUISA 

 

 A partir de um sistema de leitura, análises e interpretação da pesquisa de 

campo, visando às questões de estudo e o referencial teórico referenciado nesta 

dissertação, temos como objetivo para esta seção, a análise dos resultados por meio 

de um processo de organização e estudo dos dados obtidos. Conforme Moreira e 

Caleffe (2008, p. 220) ressaltam:  

Após todo o processo da coleta de dados no campo, inicia-se a 
tarefa de classificação, organização e codificação dos dados 
juntamente com o desenvolvimento de algum tipo de sistema para a 
recuperação da informação em determinados temas do conjunto total 
de dados. As palavras-chave para o pesquisador são paciência e 
cuidado, porque o tempo empregado nesse estágio da análise 
certamente o ajudará a desenvolver habilidades analíticas.  

 

 Para uma melhor compreensão, a análise dos dados foi dividida em cinco 

blocos, sendo o primeiro um entendimento do perfil dos professores e os demais 

blocos organizados de acordo com as questões de estudo da pesquisa. 

 

 4.1.1 Perfil dos professores 

 

Para anteceder o entendimento do caminho percorrido e dos desafios 

enfrentados nos anos iniciais da docência e com o objetivo de conhecer os sujeitos 

envolvidos, se faz necessário o conhecimento do perfil dos docentes entrevistados, 

destacando suas formações acadêmicas, ano e tempo de formado, quando foi o 

início da docência, atual profissão e tempo exercido no mercado, e as disciplinas 

que atualmente lecionam. 

Conforme ilustra o quadro abaixo, dos dez docentes entrevistados, quatro não 

tiveram sua formação na graduação especificamente em Comunicação Social. 

Dentre o quantitativo total das entrevistas, apenas dois professores têm abaixo de 

dez anos de formação em suas áreas; os demais têm dez anos ou mais, somente 

um cursou o doutorado, dois são doutorandos, três têm título de mestre, um está 
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com o mestrado em curso e três são especialistas. Quando perguntado sobre a atual 

atividade profissional, apenas quatro professores dedicam-se exclusivamente à 

docência, os demais conciliam com atividades relacionadas ao mercado. 

 

Quadro 1 – Perfil dos docentes – formação e profissão 

Nome Formação Ano da 
formação 

Formação atual Profissão atual 

Ana Administração 
PUC-RJ 

2004 
 

Doutoranda 
 

Professora 

Anderson Comunicação Social  
Jornalismo 
Universidade Gama Filho 

1986 
 

Mestrando Jornalista e 
professor 

Júnior Processamento de Dados  
FACHA 

1996 Especialista Professor  

Leandro Comunicação Social 
Jornalismo 
FACHA 

1988 
 

Especialista Fotógrafo e 
professor 

Lúcio Desenho Industrial 
Comunicação Visual 
PUC-RJ 

2010 
 

Doutorando Professor e 
Design freelancer  

Luís Comunicação Social  
Jornalismo 
UFRJ 

2002 
 

Mestrado Radialista 
esportivo e 
professor 

Marcos Publicidade e Propaganda 
UFF 

1999 
 

Doutorado Professor 

Rodrigo Comunicação Social 
Publicidade 
UNESA 

2008 
 

Especialista Professor 

Rogério Comunicação Social 
Publicidade 
FACHA 

1988 
 

Mestrado Consultor de 
franquias e 
professor 

Vitória Tecnólogo em Fotografia  
e Jornalismo  
UNESA 

2009 
 

Mestrado Fotógrafa e 
professora 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados colhidos nas entrevistas. 

 

O Quadro 2 ilustra o tempo de mercado e docência. No que diz respeito ao 

tempo exercido no mercado, três possuem mais de 30 anos de experiência, quatro 

possuem entre 10 e 20 anos e três até 10 anos. No que tange ao tempo exercido na 

docência, apenas um dos entrevistados conta com mais de 30 anos lecionando, dois 

exercem a docência há mais de 20 anos, quatro entre dez e vinte anos, e os outros 

três abaixo de dez anos. Desses últimos, um ainda não completou um ano 

lecionando. 

No que se refere às disciplinas lecionadas pelos entrevistados, a 

predominância está relacionada às práticas de mercado, tanto para Publicidade e 

Propaganda quanto para Jornalismo. Salvo as disciplinas de Design Consumo e 

Cultura, Antropologia do Consumo e Fundamentos Históricos do Design, matérias 

com abordagens mais teóricas, lecionadas respectivamente pelos docentes Lúcio, 
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Marcos e Rodrigo, as demais contribuem diretamente para a formação prática do 

aluno de Comunicação Social. 

 

Quadro 2 – Perfil dos docentes – tempo de mercado e docência 

Nome Tempo de 
mercado 

Início da 
docência 

Tempo de 
docência 

Disciplinas que leciona 

Ana 2002 a 2010 
8 anos 

2008 
 

10 anos 
 

- Comunicação e Marketing 
- Planejamento Estratégico 
- Comunicação Empresarial 

Anderson Desde 1986  
32 anos 

2000 
 

18 anos 
 

- Radiojornalismo 
- Telejornalismo 
- Assessoria em Comunicação 

Júnior 1990 a 2000 
10 anos 

1997 21 anos - Editoração Eletrônica I 
- Editoração Eletrônica II 

Leandro Desde 1980  
38 anos 

1997 
 

21 anos  - Introdução a Fotografia 
- Fotografia e Imagem 

Lúcio 2010 a 2014 
4 anos 

2017 
 

7 meses  - Criação 
- Design Consumo e Cultura 
- Branding  

Luís Desde 2002  
16 anos 

2007 
 

11 anos  - Radiojornalismo 
- Jornalismo esportivo 
- Introdução a Comunicação 

Marcos 1991 a 2002 
11 anos 

2000 
 

18 anos  - Inovação e criatividade 
- Cibercultura 
- Antropologia do Consumo 
- Marketing e Mídias Sociais Digitais 

Rodrigo 2006 a 2012 
6 anos 
 

2010 
 

8 anos  - Fundamentos Históricos do Design 
- Identidade Visual 
- Diagramação 

Rogério Desde 1981  
37 anos 

1984 
 

34 anos  - Marketing 
- Gestão de Produto 
- Branding 

Vitória Desde 1999  
19 anos 

2012 
 

6 anos  - Introdução a Fotografia 
- Fotopublicidade 
- Fotojornalismo 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados colhidos nas entrevistas. 

 

Segundo a análise referente ao perfil dos docentes, embora alguns tenham 

muitos anos de experiência em sala de aula, nenhum dos entrevistados obteve 

qualquer formação pedagógica ao longo do desenvolvimento da docência. Esta 

situação reforça o afirmado por Benedito (1995 apud PIMENTA, 2008, p. 1) que 

afirma a inexistência de uma formação específica para o docente do ensino superior. 

Para o autor, o mesmo “aprende a sê-lo mediante um processo de socialização em 

parte intuitiva, autodidata (...) seguindo a rotina dos ‘outros’. [...] Mas ela é 

insuficiente.”. 
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4.1.2 Caminho percorrido até o ingresso na docência 

 

O exercício da profissão docente requer um modelo de profissional versátil, 

no qual o professor esteja disposto a desempenhar algumas funções que vão além 

da sala de aula. Conforme discorre Veiga (2006), a jornada docente ultrapassa a 

hora-aula ministrada apenas dentro do ambiente de ensino, por vezes, há a 

necessidade de desenvolver diversos outros trabalhos que vão além da jornada 

profissional do docente. 

Porém, subentende-se que professores advindos do mercado de trabalho, ora 

recrutados pelas suas expertises profissionais, ora atraídos pelo exercício da 

docência, não possuem o conhecimento necessário sobre o excedente profissional 

que a carreira exige, como metodologia acadêmica, planos de aula, preenchimento 

de diários, dentre outras funções pertinentes ao ofício. Entretando, conforme 

discorre Dubar (2012), algumas profissões são atraentes pelos seus desafios 

profissionais e podem passar a ser uma fonte de oportunidades e desenvolvimento 

de carreira ao invés da carga obrigatória de tarefas. 

Para isso, buscamos compreender o caminho percorrido pelo profissional até 

a iniciação na docência. Este entendimento se faz necessário para obtermos uma 

análise mais apurada de como os entrevistados se prepararam (ou não) em relação 

à prática docente e como ingressaram na docência. 

Como já descrito no perfil dos docentes entrevistados, todos começaram suas 

carreiras profissionais no mercado de trabalho. Destes, apenas dois professores, 

Lúcio e Rogério, já exerciam a docência, porém, em cursos de pré-vestibular e, à 

época, não objetivavam ainda a docência no ensino superior. Curiosamente, o 

professor Rogério teve um início na docência parecido com de outros entrevistados 

que ingressaram na docência superior a partir de convites recebidos. Mas para ele, 

a expertise profissional foi substituída pelo conhecimento acadêmico. Rogério foi 

convidado a dar aula em um curso pré-vestibular, no mesmo colégio em que se 

formou no ensino médio, logo após a conclusão do mesmo, conforme descreve: 

Quando eu acabei o curso fui lá um dia depois da aula e um 
professor falou assim: “Poxa você é garotão, tem que ter um dinheiro 
teu, não quer dar aula com a gente?”. Então, eu com 17 para 18 
anos, comecei a dar aula de álgebra (Professor Rogério). 

 



65 
 

De acordo com a análise, quatro dos entrevistados tiveram o despertar e o 

ingresso na docência superior por meio de convites feitos por outros professores, em 

razão de serem portadores de determinadas habilidades profissionais e não por 

possuírem qualquer experiência ou vivência pedagógica, ou seja, o avesso do que 

destaca Veiga (2006, p. 87) como formação para o exercício da docência superior, 

no qual a autora destaca “conhecimentos específicos para exercê-los 

adequadamente ou, no mínimo, a aquisição dos conhecimentos e das habilidades 

vinculadas à atividade docente para melhorar sua qualidade.”. Os demais 

entrevistados ingressaram na docência por meio de incentivo de terceiros ou por 

vontade própria. 

A seguir destacamos algumas falas que evidenciam esses convites. O 

professor Rodrigo teve o interesse despertado para a docência após um convite de 

um professor da IES B, que havia sido seu coordenador na agência experimental5 

em uma determinada instituição superior: 

Nunca na minha vida eu pensei em ser professor, nunca pensei em 
nada relativo à docência. Até mesmo pra aceitar o convite de ser 
professor eu fiquei meio reticente de aceitar. Eu pensei: “Será que eu 
tenho jeito?”. E a pessoa que me convidou me conhecia, eu já tinha 
feito alguns trabalhos com ele, e ele falou: “Você fala bem, você tem 
paciência.”. Ele foi me convencendo a ser professor. Ai eu falei: 
“Então, tá bom, vou pegar uma ou duas disciplinas e a gente vê no 
que dá. E ai se der certo eu vou ficando.” (Professor Rodrigo). 

 

Da mesma forma, os professores Marcos e Rogério também tiveram o início 

na docência superior sem terem tido qualquer formação pedagógica. Os mesmos 

receberam convites feitos por amigos professores e, conforme relatam, decidiram 

aceitar o desafio. Ambos não passaram por nenhum processo seletivo; o único 

critério de seleção foi a experiência de mercado que já possuíam.  

Através de um amigo que recentemente tinha se tornado professor, Marcos 

recebeu um convite para atuar na docência superior. Conforme relato, o que o 

motivou foi o fato de sentir-se desafiado a dar uma aula que queria ter tido durante a 

graduação. 

Foi uma coisa de surpresa. Eu tinha um grande amigo que tinha 
começado a dar aula. Ele virou pra mim e falou: “Poxa comecei a dar 
aula, tô adorando, você podia dar aula também.”. Ele virou pra mim e 
falou: “Vamos fazer uma entrevista.”.  

                                                           
5
 Agência de publicidade desenvolvida dentro de uma IES, coordenada por um professor do curso e 

composta e desenvolvida por alunos, com o objetivo acadêmico de retratar uma verdadeira agência.  
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Aí eu pensei comigo: “Na minha formação eu tive muito professor 
ruim, muito.”. Aí eu virei e falei: “Poxa, eu queria ter tido uma aula 
mais legal.”. Me senti desafiado. Aí eu disse: “Você sabe de uma 
coisa? Eu vou lá, vou dar aula e vou dar aula que eu queria ter tido.”. 

Eles precisavam de um professor pra dar aula de oficina de criação, 
trabalhava com isso há quase 10 anos. Levei meu portfólio e mostrei 
ao diretor do curso. Ele olhou pra mim e disse: “Eu achei você 
falante, gostei do seu portfólio. Eu acho que você vai dar certo.”. Me 
chamou e comecei a dar aula (Professor Marcos). 

 

Sem ter feito qualquer processo seletivo, o professor Rogério recebeu um 

convite para dar aula de Marketing para uma turma de Comunicação Social, pois 

tinha se formado recentemente em Administração. Rogério ainda não tinha feito a 

graduação em Publicidade e Propaganda, o convite surgiu devido a ausência de um 

dos professores para a disciplina de Marketing conforme relato abaixo: 

A graduação em Comunicação Social foi aparecer depois que eu 
acabei a de Administração. Quando comecei a dar aula, eu já tinha 
acabado Administração, por isso eu vim dar aula de Marketing. A 
pessoa me ligou assim e disse: “Não posso deixar a turma sem aula, 
vem que você vai gostar.”. Eu estava meio na dúvida com aquele 
compromisso semanal (Professor Rogério). 

 

O professor Júnior também recebeu um convite para a docência devido sua 

experiência profissional.  

Eu já trabalhava aqui (IES A) como diagramador e coordenava o 
laboratório de artes gráficas e editoração eletrônica da empresa, 
apresentei um projeto e eles gostaram. E aí fui chamado para ser 
professor (Professor Júnior). 

 

O professor Anderson teve o interesse pela docência despertado a partir do 

incentivo de alguns de seus estagiários de uma redação de rádio, de que o mesmo, 

através de sua paciência em explicar o trabalho, tinha possibilidade de ser professor. 

Foi a partir desse momento que tomou a decisão para se tornar docente. 

Isso aconteceu numa redação de rádio, com um estagiário que era 
aluno de uma universidade aqui do Rio de Janeiro. Eu explicava para 
ele: “Olha, o seu texto não é dessa maneira, você tem que escrever 
assim...”. E ele falou: “Poxa, você tem tanta paciência comigo aqui na 
redação, você deveria ser professor. Você nunca pensou em dar 
aula?”. E eu falei “Nunca passou pela minha cabeça ser professor, 
nunca pensei nisso.”. E fui embora com aquilo na cabeça. 

Eu tinha mais paciência numa redação com aquela molecada que 
chegava do que qualquer outro profissional. É uma movimentação 
tremenda, não tem como você parar para conversar, e eu parava, 
chamava, dizia: “Olha, você escreveu isso aqui errado, você não 
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pode escrever dessa maneira.”. E eu que tinha mais paciência. E 
muitos falavam isso: “Você dá aula? Você é professor?”. E aquilo um 
dia despertou. E eu falei: “Porque, não?” (Professor Anderson). 

 

Com o propósito de compreender quando a docência começou a consolidar-

se como profissão para os entrevistados, os resultados mostraram que somente 

quatro almejavam a docência superior durante a graduação, entretanto, conforme 

relato, o professor Júnior (2018) já vislumbrava a docência superior antes de 

ingressar na graduação.   

Já pensava, sim. Minha mãe é professora universitária, então, já 
tinha esse estímulo de dentro de casa e eu já tinha essa coisa em 
mim de que se a gente quer que os alunos pensem diferente, melhor 
a gente fazer isso. Então, desde a graduação já pensava em dar aula 
(Professor Lúcio). 

Já pensava. Na verdade, durante a minha graduação eu já 
trabalhava como docente, mas não no ensino superior, trabalhava no 
ensino fundamental e no ensino médio com pré-vestibular (Professor 
Luís). 

Quando eu estava terminando a faculdade, eu tinha muita vontade 
de dar aula. Aí comecei a me informar com os professores como era 
o procedimento para conseguir ingressar como docente (Professora 
Vitória). 

 

Com relação ao caminho percorrido até o ingresso na docência, os resultados 

mostram que quatro dos entrevistados fizeram uma Pós-Graduação lato sensu 

visando à docência; destes, dois fizeram especificamente a especialização em 

Docência no Ensino Superior; um já era especialista e não fez qualquer outro curso 

preparatório; três, somente algum tempo depois do início na docência, fizeram uma 

especialização em Docência no Ensino Superior. Apenas um dos entrevistados fez o 

Mestrado como forma de preparo ao ingresso; e um último somente depois do 

Mestrado optou pela carreira docente.   

Um dia descobri uma instituição que tinha uma especialização em 
Docência no Ensino Superior. Fiz inscrição, fiz um processo de 
seleção e entrei, e dali eu falei: “Poxa, que legal.”. E comecei a 
gostar da coisa (Professor Anderson). 

A decisão de me tornar docente já veio de muito antes, desde a 
graduação já tinha vontade de fazer. Mas planejado foi mesmo em 
2014, quando eu parei e falei “Vou me desvincular da agência de 
Publicidade e vou ficar exclusivamente com o mestrado.” (Professor 
Lúcio). 

Eu acho que o que me deu mais base pra trabalhar foi o mestrado. 
Porque a pós-graduação foi importante porque era uma pós muito 
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específica, era docência no ensino superior. Mas por ser uma pós-
graduação, o nível de exigência é muito mais superficial do que 
necessariamente no mestrado. (Professor Luís). 

Comecei a dar aula muito novo. Em 1999 eu tava com 26 anos, com 
muito gás também, eu tinha uma fome de saber, uma fome de 
conhecimento. E a coisa da aula começou a dar muito certo, comecei 
a curtir muito isso e eu achei que eu precisava estudar, porque eu 
fazia tudo muito intuitivo. Então, eu achava que precisava ter algum 
tipo de formação, alguma coisa que me apontasse, que me desse um 
norte. Aí eu fui fazer a pós-graduação em Docência no Ensino 
Superior (Professor Marcos).  

Eu nem fiz a minha pós-graduação pensando em ser professor, eu fiz 
porque o shopping pagou a minha pós em design. Porque eles 
precisavam me especializar, então, eles me ajudaram a pagar. 
Então, nem a minha pós foi pensando nisso, foi pensando no 
mercado. Mas agora eu tô começando a correr mais atrás do 
mestrado, justamente porque as faculdades que eu dou aula pedem 
que os professores tenham (Professor Rodrigo). 

Naquela época ninguém me deu essa informação sobre a 
licenciatura. Falaram apenas que eu tinha que fazer uma 
especialização, um MBA, uma pós, para seguir para a área docente. 
(Professor Vitória). 

 

Tendo o objetivo de entender como foi o processo de ingresso na docência, a 

partir da participação de algum processo seletivo, seis dos entrevistados se 

submeteram a algum tipo de processo. Os demais ingressaram por meio de convite, 

conforme demonstrado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Caminhos até a docência 

Nome Pensava em ser 
docente durante a 

graduação 

Participou de 
processo seletivo 

Formação visando à docência 

Ana Não Sim Optou pela docência depois da 
conclusão do Mestrado. 

Anderson Não Sim Pós-Graduação Lato Sensu em 
Docência no Ensino Superior. 

Júnior Sim Sim Pós-Graduação Lato Sensu em 
Marketing Digital . 

Leandro Não Não Nenhuma.  
Posteriormente fez Pós-Graduação 
Lato Sensu em Docência no Ensino 
Superior. 

Lúcio 
 

Sim 
 

Sim Mestrado. 

Luís Sim Sim Pós-Graduação Lato Sensu em 
Docência no Ensino Superior. 

Marcos Não Não Nenhuma.  
Posteriormente fez Pós-Graduação 
Lato Sensu em Docência no Ensino 

Superior. 

Rodrigo Não Não Nenhuma. Já possuía uma Pós-
Graduação Lato Sensu. 
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Rogério Não Não Nenhuma.  
Posteriormente fez Pós-Graduação 
Lato Sensu em Docência no Ensino 

Superior. 

Vitória Sim Sim Pós-Graduação Lato Sensu em 
Comunicação, Imagem e Fotografia. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados colhidos nas entrevistas. 

 

De acordo com os depoimentos e o quadro apresentado, o caminho 

percorrido até o ingresso na docência pelos entrevistados não obedeceu a uma 

formação específica ou um sistema de políticas voltado ao ingresso na docência 

superior. O cenário exposto corrobora a falta de uma formação especifica para o 

docente, ao mesmo tempo em que faltam políticas públicas claras para nortear a 

formação pedagógica para este nível de ensino (VEIGA, 2006). Conforme destacado 

por Isaia (2006, p. 65) no tocante à discussão sobre a docência no ensino superior, 

“Como fica a relação entre conhecimento específico e pedagógico?”. 

 

4.1.3 Desafios encontrados ao desempenhar a docência 

 

Devido à falta de uma formação própria destinada à docência no ensino 

superior e de modelos consolidados a serem seguidos, por vezes os docentes 

iniciantes nesse nível de ensino são obrigados a improvisar e seguir modelos de 

outros professores até se sentirem seguros para desenvolver suas próprias 

metodologias de ensino. Conforme discorre Isaia (2006), o professor pode 

desenvolver sua carreira mediante um conjunto de fatores que envolvem sua própria 

vivência pessoal e profissional, além dos cenários acadêmicos vivenciados no 

ensino superior. 

Tendo em vista que os cursos de licenciatura são destinados à formação do 

docente voltada à educação básica, ao mesmo tempo em que os cursos de 

bacharelado formam seus graduados para o mercado sem qualquer orientação 

pedagógica, se faz necessário o entendimento dos desafios e dificuldades 

enfrentadas pelos professores ao desempenhar a docência. 

Ao indagarmos aos entrevistados sobre como foram os primeiros dias na sala 

de aula, apenas dois se sentiram confortáveis com o novo desafio, os demais 

relataram nervosismo e falta de preparo para lidar com algumas situações, das quais 

destacamos: 
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 Lidar com alunos de várias classes e idades. 

 Diversidade de pensamentos dos alunos. 

 Turmas grandes. 

 Gestão de classe e de tempo de aula. 

 Lidar com perguntas mais delicadas. 

 Buscar o respeito devido à proximidade de idade dos alunos.  

 Qual comportamento e postura a assumir em sala. 

 Lidar na teoria com o que lida na prática. 

 Improviso. 

 Falta de segurança em lecionar. 

 De forma a ilustrar os desafios mencionados, destacamos algumas falas dos 

entrevistados relacionadas aos seus primeiros dias na docência: 

Foram desafiantes. Até porque no primeiro dia de aula, quando você 
nunca viu a turma, até hoje sinto um certo receio ao pisar numa sala, 
claro que não tanto quanto. E principalmente quando eu comecei, as 
turmas eram gigantescas era tipo um auditório. É difícil uma turma de 
80, 100 alunos (Professora Ana). 

Nervoso pra caramba, assim, de imaginar como que eles iam me 
receber. Em casa falei na frente do espelho, aquela coisa toda, mas 
fiquei nervoso e olhava para os alunos que estavam sentados ali e 
que todos imaginavam “Esse cara deve estar nervoso pra caramba.”, 
e se criaram uma expectativa, porque quando eu entrei eles falaram: 
“Está chegando um professor novo.”. Tudo que é novo se cria uma 
expectativa (Professor Anderson). 

Vou confessar para você que deu um frio na barriga. Porque você 
lidar com alunos de várias classes, várias idades inclusive, de vários 
pensamentos e de várias metodologias, então, você para poder 
controlar essa turma e passar informação realmente é difícil, não foi 
fácil nos primeiros dias (Professor Júnior). 

Os primeiros dias rolava uma certa apreensão. Como um artista 
subindo no palco na estreia, sempre causava um certo frio na barriga 
(Professor Leandro). 

O primeiro dia foi assustador. Conversei com o coordenador ele me 
falou que daria aula no laboratório. Então, montei apresentação, 
montei aula, tal, bonitinho. Cheguei para dar aula descobri que eu 
não tava locado num laboratório. A primeira aula seria em sala, num 
quadro branco, sem retroprojetor, sem TV, sem nada. E eu já estava 
nervoso com a situação. Até que algum momento eu me acalmei 
com a situação e pensei: “Você que é o professor da disciplina.”. Abri 
meu laptop na minha frente e comecei a dar aula olhando para o 
laptop (Professor Lúcio). 

O mais interessante nesses primeiros dias no ensino superior foi lidar 
na teoria com algo que você conhece na prática. Vou ensinar o aluno 
a escrever um texto para rádio, eu sei fazer um texto para rádio, não 



71 
 

porque eu seja um gênio, porque está ali no meu dia-a-dia 
profissional, e aí você tem que pensar assim, mas para o aluno não 
é! Tem que ensiná-lo a pensar do mesmo jeito que você pensa? Não! 
Esse talvez seja o grande desafio no ensino superior (Professor 
Luís). 

Foram tensos. Eu acho que eu nunca fiquei duas horas falando na 
frente de ninguém. Então, foi engraçado porque uma disciplina 
normalmente tem duas horas de duração, minha primeira aula acho 
que durou 30 minutos. Quando eu percebi que eu falei tudo o que eu 
tinha pra falar em 30 minutos e ainda faltava uma hora e meia, suei 
frio. Eu não sabia o que fazer (Professor Rodrigo). 

Frio na barriga, pressão alta, desespero total porque você não está 
acostumada a falar com um monte de gente. E a questão não é só 
você falar, a questão são também as perguntas, porque aluno 
pergunta, então você tem que estar preparado. Acho que demorei 
uns seis meses para perder esse pânico (Professora Vitória). 

  

 Com relação aos desafios encontrados no início da docência, o Quadro 4 

destaca as estratégias utilizadas pelos entrevistados para fazer frente à falta de 

preparo para o exercício da função. 

 

Quadro 4 – Desafios encontrados no início da docência 

Nome Desafios encontrados Estratégias utilizadas 
Ana  Defrontar com perguntas mais 

delicadas. 

 Turma muito grande o que gera 
dispersão com mais facilidade, pela 
dificuldade de manter todos atentos. 

 

 Postura de imposição e até um tom de voz 
mais firme. 

 Falar sobre sua experiência profissional 
para ajudar a manter a atenção. 

 Por ter aparência jovem foi preciso expor 
todo seu conhecimento para adquirir 
respeito e passar confiança. 

Anderson  A expectativa da recepção e da 
percepção dos alunos. 

 Como se comportar em sala, que 
postura assumir. 

 Treino em casa para passar a matéria para 
turma. 

Júnior  Lidar com alunos de várias classes e 
idades. 

 Diversidade de pensamentos dos 
alunos. 

 Gestão de classe com tanta 
diversidade. 

 A baixa qualidade do ensino 
fundamental e médio atrapalhava no 
desenvolvimento da aula. 

 O tempo de docência foi fundamental para 
dispersar a apreensão em sala de aula. 

 Repassar algumas matérias do ensino 
fundamental e médio para poder ministrar 
a disciplina. 
 

Leandro  No início ficava apreensivo como em 
uma estreia.  

 Pela disciplina que lecionava trazia temas 
atrativos que logo dissipava a apreensão. 

Lúcio  Medir o ritmo da turma. 

 Choque da primeira vez em sala de 
aula. 

 Apreensão se o conteúdo estava 
adequado ao tempo de aula. 

 Aulas no laboratório fizeram ficar mais a 
vontade. 

 Percebeu que quanto menos texto, mais 
tinha domínio sobre a turma. 

Luís  Mesmo tendo trabalhado como 
professor no ensino médio achou outra 
realidade. 

 Lidar na "teoria" com o que você sabe 
na prática. 

 Mudar o pensamento do “Eu te dou o 
conteúdo para você fazer uma avaliação.”, 
para o “Eu estou te ensinando a sua 
profissão.”.  

 Questão do improviso, tudo ali acontece na 
hora como se fosse ao vivo. 
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Marcos  Não sentiu frio na barriga sempre foi 
muito desinibido. 

 Sentiu como uma extensão da agência 
o que gerou certo conforto. 

 

 Pela disciplina ser de laboratório, já era um 
ambiente mais íntimo, propunha atividades 
que agregavam. 

 Sempre assumiu a postura do "Quem sabe 
sou eu, são eles quem têm que estar 
apreensivos.”. 

Rodrigo  Ficar falando tanto tempo. 

 Acabar o conteúdo e ainda faltar muito 
tempo de aula. 

 Pedir a participação dos alunos. 

 Dar abertura para os alunos dizerem o que 
acharam da aula. 

Rogério  Buscar atenção da turma. 

 Buscar o respeito, pois a idade era 
muito próxima da idade dos alunos. 

 Indisponibilidade de recursos 
tecnológicos. 

 A proximidade da idade facilitava a 
linguagem. 

 Usar técnicas e instrumentos diversos em 
sala de aula. 

Vitória  Falar para um monte de gente. 

 Receber perguntas e você estar 
preparado para responder essas 
perguntas. 

 Muita informação e às vezes não se 
sentia segura do que estava falando. 

 Trazer a aula para o momento atual 
(histórico, político, cultural). 

 Trabalhar com muitas imagens, que 
prendem a atenção. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados colhidos nas entrevistas. 

 

No tocante às políticas voltadas à formação pedagógica para a docência no 

ensino superior, como já referenciado anteriormente, as mesmas não fornecem 

subsídios concretos para uma formação adequada ao exercício da docência, 

deixando o docente a cargo do próprio desenvolvimento profissional de forma 

individual, ou através de conversas e experiências trocadas com seus pares ou 

pelas semanas acadêmicas desenvolvidas em algumas IES a cada novo semestre. 

De acordo com Veiga (2006, p. 89), “As políticas públicas não estabelecem 

diretamente orientações para a formação pedagógica do professor universitário.”.  

Nesse cenário, segundo Isaia (2006), o docente iniciante pode desenvolver 

um sentimento de desamparo pedagógico, e se vê na obrigação de assumir algumas 

estratégias para suprir a ausência de uma formação pedagógica. Ao questionar os 

entrevistados se os mesmos sentiram dificuldade no início da docência devido à falta 

dessa formação, seis alegaram que poderiam ter tido um início na docência mais 

qualificado se tivessem tido uma base pedagógica, contudo, dois professores 

alegaram que não sentiriam essa dificuldade, pois não obtinham conhecimentos 

sobre como uma formação pedagógica adequada poderia melhorar sua prática no 

ensino, a partir disto, foram improvisando suas próprias metodologias. 

Três argumentaram que não sentiram essa falta devido ao conhecimento de 

mercado que já detinham e que utilizaram na sala de aula, por isso se sentiram mais 

confiantes e preparados. Um professor não soube avaliar, disse que lançou mão do 

conhecimento de mercado e não soube opinar se realmente a ausência da formação 

pedagógica fez diferença. 
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Conforme reforçam Pimenta e Anastasiou, (2002, p. 37), para o docente do 

ensino superior, apesar do conhecimento e experiência adquirida em áreas 

específicas, ainda prevalece “[...] o despreparo e até um desconhecimento científico 

do que seja o processo de ensino/aprendizagem, pelo qual passam a ser 

responsáveis a partir do instante em que ingressam na sala de aula.”. De acordo 

com as informações dispostas no Quadro 5 seguinte, que sistematiza as respostas 

sobre dificuldades sentidas no início da docência devido a falta de formação 

pedagógica, é possível perceber que os entrevistados aprenderam a ser professores 

improvisando no dia a dia da sala de aula visto que não receberam a formação 

adequada que poderia norteá-los no início de suas carreiras acadêmicas.  

 

Quadro 5 – Desafios derivados da falta de formação pedagógica 

Nome Sentiu falta de uma formação pedagógica? 
Ana Sim.  

Não percebeu no momento que começou a lecionar, mas acha que faz toda diferença na 
vida de qualquer professor porque você aprende com o dia a dia, com as experiências, 
com as "porradas" que vai levando. 

Anderson Não.  
Em sala de aula não, mas sentia certo distanciamento dos professores que tinham 
formação mais acadêmica, como se ele fosse "amador". 

Júnior Não.  
Já estava em uma instituição, então já tinha esse preparo. 

Leandro Não.  
Em função da matéria que leciona e da carreira que escolheu. 

Lúcio Sim.  
Porque só foi aprender no dia a dia, na conversa com os colegas. Acha que na 
especialização ou mestrado deveria haver ao menos uma matéria de balizamento para 
sala de aula. 

Luís Sim.  
Porque só foi aprender no dia a dia, na conversa com os colegas. Acha que na pós ou 
mestrado deveria haver ao menos uma matéria de balizamento para sala de aula. 

Marcos Sim.  
O coordenador pediu um plano de aula e ele ficou apreensivo: “Como fazer? Estava 
adequado para o período? Para o tempo de aula?”. Aí foi pela intuição. 

Rodrigo Não soube dizer.  
Não sabe avaliar, pois foi contratado como especialista, então, trazia o que conhecia de 
mercado, não conseguiu avaliar essa parte pedagógica. 

Rogério Sim.  
Na época não sentia dificuldade porque não sabia, foi aprendendo no dia a dia, não tinha 
nenhuma informação, então, foi fazendo do seu jeito. 

Vitória Sim.  
Acredita que teria sido importante porque iria agregar conhecimento ter algo específico 
para a área. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados colhidos nas entrevistas. 

 

A partir dessa análise foi possível constatar que os professores que têm 

somente a formação de bacharel iniciam a docência no ensino superior 

desenvolvendo suas aulas e metodologias com base no improviso, com a ajuda 

informal de seus pares e com base na própria prática.   
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4.1.4 Transformação do saber profissional no saber pedagógico 

 

Como já ressaltado por Barbosa (2011), não há uma formação específica no 

campo educacional para a atuação na docência no ensino superior, bastando por 

vezes a expertise em determinada área de atuação e conhecimento da disciplina a 

ser lecionada. A desenvoltura para pleitear uma vaga na docência superior resume-

se à obtenção de títulos acadêmicos ou habilidades profissionais em determinada 

área no mercado. 

Ratificando essa mesma linha de pensamento, Pimenta (2008) salienta que a 

carreira docente no ensino superior apresenta crescente demanda por profissionais 

do mercado, sendo os mesmos aproveitados por seus conhecimentos e 

experiências profissionais. Para a autora, por mais que os docentes de recente 

ingresso tenham o conhecimento técnico, falta ainda o desenvolvimento pedagógico, 

com isso, ficam dependendo do autodidatismo que vai se desenvolvendo no 

decorrer da carreira. 

Com o objetivo de entender como os entrevistados lidaram com a ausência de 

uma formação pedagógica para o exercício da docência, se faz necessário o 

entendimento de como fizeram para transformar o saber profissional no saber 

pedagógico, principalmente no início da carreira docente, bem como se a 

experiência de mercado ajudou na dinâmica de sala de aula.  

Ao questioná-los sobre a transformação do saber prático aplicado na teoria 

dentro da sala de aula, a fala em comum entre os professores foi o uso da estratégia 

de aproximar o aprendizado e experiências do mercado junto aos alunos, conforme 

ilustra o relato abaixo:  

Para ensinar existem várias didáticas, várias formas de ensinar. E eu 
levei uma que eu dizia o seguinte: “Eu vou levar o mercado de 
trabalho para sala de aula.”, ou seja, como é lá. Eu vou transformar a 
sala de aula numa redação. E isso vem dando certo, acho que os 
alunos aprendem. (Professor Anderson). 

 

Conforme anteriormente referenciado, para Pimenta (2008) a atuação da 

docência superior pode ser desenvolvida através de lembranças acadêmicas 

passadas tendo como parâmetro atuações de professores quando o docente ainda 

era aluno. Esta situação é evidenciada pela fala do professor Rodrigo, ele informa 
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que, no início da docência, tentou se basear em suas lembranças, além de suas 

experiências profissionais. 

O quadro 6 descreve como os entrevistados direcionaram o que vivenciaram 

na prática para dentro da sala de aula. Todos os entrevistados procuram relatar suas 

experiências de mercado levando-as como exemplo prático para dentro da sala de 

aula, simulando situações reais, trabalhando com o imprevisível e até mesmo os 

colocando em situações de cobrança e estresse, como de fato ocorre no mercado. 

 

Quadro 6 – Transformação do saber prático em teórico 

Nome Estratégias utilizadas 
Ana  Utiliza relatos sobre o mercado. 

 Aborda experiências que já passou. 

 Compara presente e passado. 

Anderson  Aborda experiências de mercado. 

 Trabalha com fatos recentes e como eles funcionam na prática. 

 Coloca os alunos em situação de "stress", como no mercado. 

 Traz referências bibliográficas para o momento atual do mercado. 

Júnior  Simula situações reais. 

 Coloca os alunos para produzirem exatamente como no mercado, cada um com uma 
atribuição. 

Leandro  Leva imagens de fotógrafos profissionais. 

 Leva suas próprias imagens e mostra com foram feitas. 

 Fala sobre "gostos" na hora de fotografar e como faz para que saiam do seu jeito. 

Lúcio  Apresenta trabalhos que tenha desenvolvido no mercado. 

 Trabalha com cases e apresenta os diagnósticos e soluções segundo sua experiência. 

 Relaciona a teoria que está aplicando com o momento do mercado. 

 Tenta apresentar a dinâmica do mercado. 

Luís  Trabalha o imprevisível. 

 Aborda experiências de mercado. 

 Faz com que eles se sintam como se estivessem no mercado. 

 Aproxima ao máximo a realidade do mercado. 

Marcos  Faz o aluno se colocar numa situação como na realidade. 

 É exigente com o aluno como o mercado é. 

 É desafiador com o aluno, forçando a trabalhar cada vez melhor e errar menos.  

 Traz suas experiências de mercado. 

Rodrigo  Tenta se basear em suas lembranças, suas experiências. 

 Transforma as experiências de mercado em "problema" para o aluno. 

 Coloca-se na posição de questionador para verificar o aprendizado. 

Rogério  Traz suas experiências de mercado.  

 Leva para sala de aula coisas que estão acontecendo no mercado, todas as novidades 
e tendências. 

 Leva para sala de aula trabalhos atuais dos próprios alunos que estão no mercado 
para que eles apresentem para turma. 

Vitória  Troca experiências. 

 Apresenta problemas reais. 

 Traz exemplos do mercado e coloca os alunos nessa situação. 

 Adapta as aulas para o que o mercado pede. 

 Mostra as situações vividas e desenvolve soluções. 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados colhidos nas entrevistas. 

 

Quando questionados se a experiência de mercado ajudou na dinâmica de 

aula, de forma unânime, todos os professores responderam afirmativamente. 
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Segundo relataram, a experiência vivida no mercado ajudou a forma de fazer com 

que os alunos entendessem a disciplina por meio de exemplos práticos e histórias 

vivenciadas. Entretanto, destacamos dois extratos de entrevistas que fazem uma 

ressalva dos professores recrutados do mercado. O professor Leandro, diz que, 

apesar da experiência de mercado ter ajudado, “Você pode ter muita experiência e 

não conseguir transmitir absolutamente nada.”. Nesse mesmo sentido, o professor 

Marcos destaca que:  

O professor que é muito preso ao pensamento de mercado, ele quer 
fazer as coisas muito “pá-pum”, ele quer transmitir que as coisas são 
muito dentro de insights, dentro do talento individual, da intuição. Eu 
acho que ele tá equivocado nisso, eu acho que tudo vem de um 
background e eu tenho que dar para o aluno justamente esse 
background. Que o cara do mercado talvez até intua que precisa, 
mas ele não sabe transmitir porque falta pra ele mesmo. 

 

As falas acima dos professores Leandro e Marcos corroboram com a 

afirmação de García (2009), quando o autor diz que o docente pode interferir no 

processo de ensino, seja para um melhor aprendizado ou não. Conforme já 

destacado, “O ensino é um trabalho exigente e não é qualquer pessoa que 

consegue ser um professor eficaz e manter essa eficácia ao longo do tempo.” 

(GARCÍA, 2009, p. 08). Esse hiato também é abordado por Roldão (2007) quando 

discute a lacuna existente na ação docente. A autora se refere à propagação de um 

saber específico por meio do professor e a forma que esse saber pode ser 

aprendido pelos alunos. 

De forma a evidenciar o quão importante foi a vivência de mercado para os 

entrevistados aplicada na dinâmica das aulas, abaixo destacamos o que disseram 

três dos entrevistados: 

Não tenho a menor dúvida disso. Não porque sou eu, mas por que 
estão ouvindo de um cara que faz rádio há 15 anos. Então quando 
você diz para o aluno “Isso funciona assim.”, o impacto é positivo. Ele 
vai dizer: “Esse cara trabalha com rádio.” (Professor Luis). 

Total, total. A ponto de no início eu desprezar e rejeitar e ter até certo 
preconceito com o conhecimento acadêmico. Eu achava muito “blá 
blá blá” e pouco resultado (Professor Rogério). 

Certamente, sim. Faz diferença, você tem história para contar, tem 
experiência, você sabe como funciona, você já passou por isso, já 
sentiu na pele, já passou dificuldade no mercado, nas atividades do 
mercado. Eu acho que o aluno precisa ouvir isso (Professora Ana). 
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No tocante ao preparo de materiais pedagógicos para as aulas, em razão da 

ausência de uma formação destinada propriamente à educação superior, alguns 

docentes oriundos do mercado, principalmente os recém contratados, se veem 

obrigados a improvisar a metodologia de ensino, tomando como base exemplos 

passados ou testando a cada ciclo formas diferenciadas de lecionar. Esse cenário é 

destacado na fala do professor Rogério, que relatou sua experiência no início da 

docência: “Eu não tinha nenhuma informação, eu fui fazendo do meu jeito. Todo 

mundo acho que começa assim.”. 

Com o propósito de compreender como os entrevistados preparam suas aulas 

para as respectivas disciplinas, há a necessidade do entendimento dos recursos 

utilizados e da metodologia adotada para a compreensão de como a prática advinda 

do mercado é transformada em teoria aplicada. Ao indagarmos sobre os recursos 

utilizados, as que mais se destacaram foram: 

 Uso de projetor com slides no Power Point. 

 Indicação de referências bibliográficas. 

 Vídeos em sala de aula. 

 Material de mercado como exemplo (impressos em geral). 

 Estudos de caso. 

De acordo com a resposta do professor Luís, para os alunos se acostumarem 

com os acontecimentos do mercado, lança mão em suas aulas, do elemento 

surpresa. Afirma que suas aulas nunca são iguais, os alunos nunca vão saber o que 

vai acontecer: 

Nunca é a mesma aula, a ideia qual é? É fazer como se eles 
estivessem numa redação: “E aí, o que vai ter hoje? Não sei, eu 
estou chegando pra trabalhar, mas eu não faço a menor ideia.”. Eu 
tento fazer sempre isso pra justamente tirar essa previsibilidade 
(Professor Luís).   

 

Para o professor Rogério, uma das maiores mudanças em sua forma de 

lecionar foi estar disposto a utilizar técnicas e diversos instrumentos tecnológicos no 

uso da aula. Relata ainda que utiliza como metodologia o uso de quiz através de seu 

próprio celular e também com os dos alunos.  

O desenvolvimento profissional docente também parte da mesma premissa, 

no qual a atuação do professor enquanto profissional da educação é modificada 

conforme contexto profissional, pessoal e social, conversas com pares sobre 
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experiências acadêmicas, além das críticas e sugestões de alunos e através da 

autoavaliação. 

 

4.1.5 A relação entre a docência em Comunicação Social e o mercado de 

trabalho. 

 

A partir do entendimento, conforme ressaltado por Isaia (2006), de que a 

formação superior nos cursos de licenciaturas tem como propósito o ensino da 

educação básica e os cursos de bacharelados direcionam seus formandos para o 

mercado, o desenvolvimento profissional docente no ensino superior é marcado 

pelas decisões por meio de suas próprias ações enquanto profissional da educação. 

Evidenciando essa fragilidade, Roldão (2005) discorre que o ensino superior ainda é 

desenvolvido por meio de passagens de conteúdo, no qual os devidos saberes 

pedagógicos não são colocados em práticas.  

Com a crescente demanda de ingressos no ensino superior privado a partir da 

década de 1970, as IES viram a necessidade da contratação de novos docentes 

selecionados a partir do mercado. Devido ao crescimento do setor midiático, o curso 

de Comunicação Social obteve visibilidade e expansão nas IES para suprir a 

carência de profissionais destinados a trabalhar nesse setor. Conforme já 

destacado, Melo (2007, p. 20) discorre que o setor midiático do Brasil “passou a 

exigir profissionais qualificados em diversas áreas da produção simbólica, da 

informação à persuasão, do entretenimento à teleducação.”. 

Nos tempos atuais, com a evolução da internet, mídias sociais, TV por 

assinatura com seus canais e programas cada vez mais focados em públicos 

específicos, jornais e revistas online, variedade de aplicativos para os smartphones, 

dentre outros recursos tecnológicos, o uso das mídias de massa deu lugar a 

informação e propagação da mesma de forma selecionada e direcionada. Diante 

disto, profissionais da área e professores de Comunicação Social necessitam de 

uma reciclagem mercadológica constantemente.  

A partir dessas circunstâncias, se faz necessário o entendimento da relação 

entre a docência em Comunicação Social e o mercado de trabalho. Se o que está 

sendo aplicado dentro das salas de aula está em consonância com o mercado. Com 

o propósito de compreender a relação entre a teoria e a prática, indagamos os 

entrevistados se os mesmos se sentem mais preparados para a docência por terem 
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vindo do mercado; qual é a relação do docente com formação especificamente 

acadêmica e o docente oriundo do mercado; e como é a relação entre a docência e 

o mercado de trabalho. 

De acordo com a análise, oito dos entrevistados afirmaram que se sentem 

mais preparados para o exercício da docência por terem a experiência adquirida no 

mercado. Contudo, a professora Ana não responde pontualmente essa indagação, 

apenas acredita que a experiência adquirida no mercado pode ter representado um 

diferencial: “Não desmereço quem vai para a docência e não passou pelo mercado, 

mas eu acho que é um charme a mais no processo.” (Professora Ana). 

Quando questionado, o professor Marcos não acredita que tenha se sentido 

mais preparado para a docência por ter vindo do mercado: 

Não porque eu vim do mercado, não. O mercado me trouxe muito 
conteúdo, o que eu vou mostrar, o que eu vou falar, experiências de 
Publicidade, daquilo que está lá no programa a ser cumprido. Mas o 
mercado de Publicidade não prepara ninguém. A experiência no 
mercado te engrandece profissionalmente, como homem, como 
humano, como pessoa, para o exercício docente, não (Professor 
Marcos).   

 

Com o objetivo de evidenciar os professores que afirmaram sobre a relação 

entre a experiência de mercado e a docência, abaixo selecionamos alguns trechos 

das entrevistas: 

Eu não consigo pensar em um curso que valorize bastante a prática, 
o professor que não tem uma vivência de mercado. Mesmo que ele 
tenha uma vivência de mercado de seis meses, de um ano, mas ele 
tem que levar isso pra sala de aula, para as teorias ligadas ao curso, 
levar isso para a sala de aula (Professor Anderson).  

Para um curso técnico, sim. Eu caí bem no curso técnico de Design 
Gráfico porque eu vim do mercado. Agora, você sai do mercado e vai 
dar uma aula teórica de Política da Comunicação, de Teoria da 
Comunicação, aí eu vou falar para você que o mercado não vai 
ajudar em nada (Professor Rodrigo). 

Sim. Acho que para você dar aula, você tem que saber como que é a 
vida lá fora. Senão, você não tem experiências para trocar. O desafio 
que você teve ou um retorno positivo que é interessante você 
compartilhar (Professora Vitória). 

 

Em decorrência do questionamento e análise expostos anteriormente, surgiu 

necessidade de indagar como os sujeitos da pesquisa observam a relação do 

docente com formação especificamente acadêmica, ou seja, aquele docente que 

logo após a graduação faz uma pós-graduação stricto sensu e inicia na docência 
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superior, sem ter tido qualquer vivência profissional, e o docente oriundo do 

mercado. 

Dois dos entrevistados observam que há, sim, uma diferença. De acordo com 

o professor Anderson, o aluno do ensino superior em Comunicação Social necessita 

aprender, entender e visualizar a prática, condição contrária ao professor 

acadêmico, pois o mesmo fica preso somente às referências bibliográficas. 

Seguindo esse mesmo pensamento, o professor Rodrigo observa que o professor 

oriundo do mercado está mais inserido e atualizado nas mudanças ocorridas no 

próprio mercado profissional, ao contrário do professor acadêmico que tem por base 

em suas aulas somente referências teóricas, que podem não acompanhar as 

transformações advindas da prática do mercado. 

Seis dos entrevistados argumentaram que há diferença, sim, entre os perfis 

de docentes, contudo, observaram que, para as disciplinas com cunho teórico, não 

há problemas para docentes de caráter especificamente acadêmico. Entretanto, 

para as disciplinas práticas, há a necessidade de docentes que tenham tido 

experiência de mercado. As três falas seguintes ilustram este panorama:  

Vejo bastante, sim. Tudo bem que a pessoa teve que montar projeto 
na faculdade, mestrado, doutorado, mas e aí? Chega na hora de 
resolver algum tipo de situação, ele não terá o jogo de cintura para 
lidar (Professor Lúcio). 

Para disciplinas práticas, sim. Não tem como o docente ser apenas 
teórico. Você precisa ter um professor de mercado, senão, não 
funciona. Sem prática ele nunca vai atingir a plenitude (Professor 
Luis).  

Vejo, claro que eu vejo. Aí é o que eu estou falando, depende para 
que. Para determinadas disciplinas, eu não vejo o menor problema, 
até é melhor que seja só acadêmico. Agora, tem outros que se não 
colocar um docente de mercado, o próprio aluno desconfia 
(Professor Rogério). 

 

Ambos os professores entrevistados assumiram a posição de que não há 

como responder a esse questionamento pontualmente, pois é possível ser de 

extrema competência nos dois perfis de docentes, ao mesmo tempo em que o 

tempo exercido na docência ou experiência adquirida no mercado, não significa 

resultado de excelência no ensino, conforme relatam abaixo: 

1) Eu acho que todos são extremamente competentes, todos que 
estão ali no momento, exercendo a função, devem estar preparados 
para tal. Até porque a maior parte passa por um processo seletivo. 
Eu acho que uma bagagem, uma experiência do mercado, não seja 



81 
 

mérito nem demérito, porque o professor pode estar a 40 anos e 
realmente dar uma aula que não tem nada haver (Professora Ana). 

2) Eu vou falar isso numa posição confortável. Hoje eu sou híbrido, 
então, na condição de híbrido vejo que tem um monte de professor 
que é um ótimo profissional de mercado, mas não é um bom 
professor. Ele consegue transmitir um monte de coisas da realidade, 
do mercado paro aluno, mas ele é superficial. Não tem que existir 
uma razão, tem que existir um caminho, uma trajetória de 
pensamento pra você chegar nesse resultado. 

Mas também tem aquele outro lado, a pessoa acabou a graduação, 
engatou o mestrado e o doutorado, então, a pessoa tem menos de 
30 anos e é Doutor, mas ele nunca trabalhou na vida. Ele nunca 
vivenciou. O conhecimento dele é um conhecimento de almanaque, é 
tudo o que ele leu. Um professor que vai dar aula somente com base 
no que leu em um livro, não tem esse filtro para fazer. Então, ele 
reproduz os mesmos erros, comete os mesmos vícios que estão no 
autor que está ali. O legal é você fazer filtro para os dois lados 
(Professor Marcos).  

 

Nas entrevistas com os coordenadores de curso de cada uma das IES 

relacionadas para essa pesquisa, ambos afirmaram que para a contratação de 

novos docentes não observam qualquer impedimento em contratar docentes 

acadêmicos para disciplinas especificamente de cunho teórico. Entretanto, 

afirmaram que para as disciplinas práticas, além de minimamente exigirem o 

mestrado como formação, o candidato deve ter tido alguma experiência de mercado 

relacionada à área pretendida na docência. 

Ao analisar a relação entre a teoria aplicada na docência nos cursos de 

Comunicação Social e a prática exercida no mercado, seis professores destacaram 

que ainda há uma disparidade entre a teoria e prática; dois afirmaram que 

especificamente dentro da área de ensino de ambos, não há diferença, que o que 

está sendo lecionado nos cursos está condizente com o exigido no mercado; e 

outros dois entrevistados destacaram que a separação entre a teoria e prática é 

ilusória, que ambas são complementares. 

Conforme destacado nas falas abaixo, dois professores observaram que 

apesar do descompasso entre a teoria e a prática, existe a necessidade do 

embasamento teórico para poder exercer a prática, mas que essa só será 

desenvolvida plenamente no dia a dia do mercado: 

Eu acho que tem um gap, sim, entre a teoria e a prática. Mas acho 
que são coisas que de fato você tem que ter respaldo teórico pra ir a 
campo. Quando você chega no campo, inevitavelmente essas 
variáveis envolvidas nessa equação vão começar a atuar, e não 
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necessariamente vão ser da mesma forma que você aprendeu em 
sala. Então, também acho que existe um aprendizado quando o 
aluno está no campo, está na empresa, está imerso na situação que 
ele vai ter que aprender ali, praticando (Professora Ana).   

Eu acho que a academia e o mercado, eles se ligam, eles precisam 
um do outro. Uma instituição de ensino prepara o aluno para que? 
Ou para o mercado de trabalho ou pra dar continuidade a uma 
pesquisa, é ele quem vai optar. E ai cabe ao professor fazer isso: 
“Olha, a gente tem a teoria, mas a gente tem que ter uma prática 
também.” (Professor Anderson). 

 

Contudo, há que se destacar as observações feitas pelo professor Luis para 

quem há, sim, uma diferença muito grande entre a teoria e prática, porém, 

principalmente quando comparado o ensino entre as IES públicas e privadas. De 

acordo com o professor, as IES públicas estão aquém da realidade do mercado por 

conta de sua formação ter um cunho voltado para o lado acadêmico e em razão da 

exigência de docentes com perfil aplicado à pesquisa; por outro lado, as IES 

privadas por terem costume de contratar docentes com foco no mercado, colocam o 

aluno mais próximo da realidade da profissão. 

Eu acho que universidade pública ainda está muito distante do 
mercado. São instituições que tem o viés muito mais acadêmico do 
que necessariamente prático. Hoje a sala de aula na universidade 
particular é mais próxima do mercado de trabalho, porque você conta 
mais com profissionais do mercado de trabalho, mas muitas vezes 
você ainda está ensinando coisas que estão nos manuais e coisas 
que não estão necessariamente no mercado de trabalho. Eu acho 
que essa é uma função da universidade, entregar para o mercado de 
trabalho profissionais prontos, se assim o aluno desejar, ou entregar 
para o âmbito da pesquisa profissional que tenha capacidade de 
fazer pesquisa. Aí o aluno vai escolher o perfil dele, mas eu acho que 
ainda existe um lapso muito grande entre o que é ensinado e aquilo 
que é a realidade do mercado de trabalho (Professor Luis).   

 

 Com relação à análise feita com os docente sobre a relação entre teoria e 

prática, o Quadro 7 destaca o que cada um dos entrevistados acredita, bem como a 

opinião de cada um sobre o assunto. 
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Quadro 7 – Relação entre teoria e prática 

Nome Teoria x Prática Opiniões 
Ana Há disparidade.  Tem um gap entre teoria e prática. 

 Não vê em sala de aula o passo a passo, 
os procedimentos. 

 De muitas coisas ele só vai ter o overview.  

 Muita coisa só aprende praticando, porque 
precisa estar imerso na situação.  

Anderson Há disparidade.  Em sala a prática está sempre baseada 
em referências, diferente do mercado que 
é o momento. 

 Na sala você tem outra chance, no 
mercado muitas vezes não. 

Júnior Há disparidade.  O aluno tem apenas uma noção de como é 
o procedimento. 

 O docente não consegue prestar detalhes, 
até porque cada empresa tem sua forma 
de agir. 

Leandro Não há diferença  O que é lecionado está condizente com o 
mercado. 

Lúcio Há disparidade.  A Comunicação ainda tem uma 
preocupação muito maior com a parte 
teórica. 

 Percebe que o próprio aluno acha que o 
que é ensinado na universidade é uma 
coisa e o mercado é diferente. 

Luís Há disparidade.  Ainda existe um lapso muito grande entre 
o que é ensinado e o que é o mercado. 

 A universidade pública tá muito distante do 
mercado, com muitos professores 
acadêmicos. 

 A universidade particular é mais próxima 
do mercado, porque conta com mais 
profissionais do mercado. 

 Muitas vezes se ensina o que está nos 
manuais e não necessariamente no 
mercado. 

Marcos A separação é ilusória.  Toda prática implica uma teoria. 

 Toda teoria tem que se concretizar numa 
prática. 

Rodrigo Há disparidade.  Por mais que se aproxime do mercado, 
não tem a pressão do mundo real. 

 Não consegue trazer toda a sensação do 
mercado. 

 Acha que os alunos não levam muito a 
sério porque sabem que não vale muito, a 
não ser a nota. 

Rogério São complementares.  O saber da aula às vezes não é completo, 
porque é formatado para determinada 
situação e no mercado às vezes tem que 
usar a improvisação. 

Vitória Não há diferença.  Na minha área não tem diferença. 

 Tudo é aplicado é como se ele estivesse 
no mercado de trabalho. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados colhidos nas entrevistas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo do tema em questão nos fez notar que, conforme os autores 

pesquisados, tanto a identidade de uma pessoa quanto sua identidade profissional, 

são modificadas conforme experiências e vivência do cotidiano ao decorrer de sua 

vida e carreira profissional. Assim também ocorre com a docência, a mesma pode 

sofrer interferência significativa no desenvolver de sua ação, podendo moldar o 

professor através de sua vivência cotidiana e ambiente acadêmico.  

 Com relação ao que pode-se entender como profissão, a identificamos como 

um lugar aonde possa ser construída uma carreira através do desenvolvimento de 

várias atividades e que a mesma seja orientada por uma estrutura profissional, leis e 

estatutos, além de formação adequada para o seu desenvolvimento. De acordo com 

os autores que trataram desse tema, qualquer atividade de trabalho é passível de se 

tornar uma profissão, desde que siga os requesitos acima e tenha reconhecimento 

social junto à população. 

 A partir desta concepção, trouxemos para discussão alguns termos 

relacionados à profissão, como a profissionalização, termo esse direcionado a todas 

as atividades profissionais, ou seja, políticas que envolvem e orientam uma 

determinada profissão. No caso da profissão docente, a profissionalização está 

diretamente associada ao status social da profissão, sua formação e plano de 

carreira.  

 Outros dois termos identificados e derivados da profissionalização, são 

profissionalismo e profissionalidade. Respectivamente fazem referência à 

valorização da profissão e o compromisso com a construção da identidade 

profissional; e o desenvolvimento profissional junto à construção da formação 

pessoal do indivíduo voltado à sua profissão. 

 Esses dois últimos termos direcionado à educação, identificamos o 

profissionalismo como a relação entre o profissional e o seu trabalho, ou seja, o 

comprometimento do docente com a escola, alunos e com o ensino. E a 

profissionalidade como o desenvolvimento da carreira e o aprimoramento 

profissional docente com o foco na educação. 

 Com base neste entendimento e ainda que seja esclarecida a distinção na 

identificação da docência e da atuação de seu profissional, por vezes o docente 

pode ser influenciado e ter sua atuação docente modificada conforme modelos e 
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formas institucionais a serem seguidos. Este quadro pode ser agravado quando 

relacionado à docência no ensino superior privado, pois além de ainda ser um 

assunto a ser aprofundado, o atual perfil de docente necessita de uma adequada 

formação para atuar na docência superior, além de um perfil profissional mais claro. 

 De acordo com a constatação de que algumas instituições de ensino superior 

privadas contratam profissionais do mercado para exercer a função docente em 

seus cursos – nesta pesquisa direcionada ao curso de Comunicação Social, um 

curso mais voltado para o mercado de trabalho –, conforme análise dos resultados 

da pesquisa de campo notamos que, apesar do tempo exercido na docência, os 

professores entrevistados aprenderam e ainda aprendem a ser professor durante o 

dia a dia nas salas de aula, de forma autodidata e durante o desenvolvimento da 

carreira docente. Apesar de todos terem tido consolidada experiência de mercado e, 

justamente por isso tiveram a oportunidade de lecionar, nenhum deles recebeu 

formação pedagógica ao longo da docência. 

 Em relação ao caminho percorrido pelos entrevistados até o ingresso na 

docência superior, é ponto pacífico que não houve formação específica para o 

exercício da profissão, muito menos aprimoramento de saberes necessários para a 

iniciação. O convite à docência pela expertise profissional foi uma das formas de 

ingressos para alguns dos entrevistados. Conforme visto na literatura desta 

pesquisa, a falta de políticas pautadas para a orientação do professor voltadas ao 

ingresso na carreira de docente nesse nível de ensino, também é um ponto 

preocupante a ser destacado. 

 Notamos também que, conforme discursos dos coordenadores entrevistados, 

para os cursos de ensino superior com foco no mercado, em suas disciplinas 

práticas, a experiência profissional é fundamental para a contratação do docente, 

assim como, é exigida minimamente a conclusão do mestrado. 

 No que tange à formação acadêmica visando à docência superior, notou-se 

que somente um dos entrevistados, recente no exercício da docência superior, 

cursou o mestrado objetivando exercer a profissão de professor, alguns outros, 

inicialmente, fizeram uma Pós-Graduação lato sensu. A partir disto, há que se 

destacar novamente a indagação feita por Isaia (2006), quando a autora questiona 

sobre a vulnerável relação de uma determinada expertise de mercado e a falta de 

conhecimento pedagógico apropriado ao ensino superior. 
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  Sobre os desafios encontrados ao desempenhar a docência, foi percebido 

que o professor aprende sobre a docência no cotidiano devido à vivência no dia a 

dia em sala de aula e de sua experiência de mercado, que é exatamente de onde 

obtêm a segurança para lecionar. Logo, os professores entrevistados fizeram 

questão de sinalizar essa expertise em sala de aula para manter a atenção dos 

alunos, com o objetivo de mostrar que têm o conhecimento necessário para 

determinada disciplina. Porém, somente isso não é suficiente quando se faz 

necessário o envolvimento com as práticas pedagógicas e rotinas burocráticas 

acadêmicas, atividades nas quais os pares exercem papel fundamental. 

 Devido a falta de formação pedagógica para o início da docência superior, os 

professores desenvolveram estratégias próprias para o exercício da função. 

Experiências passadas enquanto aluno, a adoção de modelos de outros 

professores, o improviso, experiência e vivência de mercado e a colaboração 

acadêmica por parte de alguns de seus pares, foram os suportes fundamentais para 

o desenvolvimento da docência. 

 Destacamos também, como uma das estratégias adotadas pelos 

entrevistados, a vivência do professor com base em sua própria prática enquanto 

docente.  O dia a dia na sala de aula, a partir de seus erros, acertos e experiências 

metodológicas de ensino, demonstraram ser também uma das estratégias adotadas 

para o desenvolvimento profissional docente. Cada fato e a atuação com os alunos 

estão relacionados diretamente ao quanto ele consegue expandir em sala de aula 

em relação à experiência adquirida. 

 Sobre a transformação do saber profissional em saber pedagógico 

constatamos que, em consonância, os entrevistados relataram que a estratégia 

utilizada para transformar o saber prático no conhecimento teórico ao aluno, foi a de 

aproximar o ensino junto a experiências e exemplos práticos do mercado, fazendo 

com que os alunos conseguissem vislumbrar o futuro ofício dentro da sala de aula. 

 Todos os entrevistados concordaram que a experiência de mercado ajudou e 

ainda ajuda na dinâmica da sala aula para as disciplinas práticas voltadas ao curso 

de Comunicação Social e também para outros cursos de bacharelado. Conforme 

relatos, as disciplinas voltadas à prática de mercado são mais valorizadas pelos 

alunos quando o docente tem essa vivência.  

A respeito da docência em Comunicação Social, na visão dos entrevistados, 

sobre a relação da teoria x prática entre a docência em Comunicação Social dentro 
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da sala de aula e o mercado de trabalho, percebemos através das falas dos 

docentes que a relação da teoria e prática ainda necessita de um equilíbrio, pois há 

uma lacuna entre o que é exercido no mercado e o que é aplicado em sala de aula. 

Foi observado também que a experiência de mercado não significa êxito na 

docência, porém, em cursos superiores com foco no mercado, há a necessidade de 

professores com experiência voltados à aplicação das disciplinas práticas.  

Entretanto, um dos pontos divergentes nessa relação é que a docência 

quando direcionada ao ensino superior, os professores bacharéis oriundos do 

mercado, necessitam efetuar esse aprendizado e atualização de forma intuitiva e 

autodidata. A experiência profissional pode ajudar na dinâmica de aula e pode ser 

bem vista pelos alunos, porém, para minimizar o aprendizado autodidata realizado 

pelo docente em seu dia a dia, há ainda que serem pensadas e planejadas políticas 

que estabeleçam diretrizes de formação pedagógica para o docente iniciante no 

ensino superior. 

Naturalmente, tanto professores com títulos em licenciatura, quanto de 

bacharel, necessitam explorar e melhorar suas formas de ensino. Recorrendo a 

Roldão (2007), conforme aborda a autora, a vivência da docência em um cenário 

abrangente, não pode ser adotada pelo professor como um modelo único a ser 

seguido.  

Por isso, há uma lacuna a ser preenchida relacionada ao ingresso na 

docência no ensino superior. Pois a graduação neste nível de ensino ora forma para 

a docência na educação básica, ora para a iniciação científica ou ora forma para o 

mercado de trabalho; os cursos de Pós-Graduação em nível de mestrado e 

doutorado, cursos exigidos cada vez mais pelas IES e também recomendados pelo 

Ministério da Educação (MEC), tem foco exclusivo na formação para a pesquisa; e 

os cursos lato sensu que abordam a docência no ensino superior não são tão 

valorizados devido à exigência de títulos stricto sensu por parte da IES e do MEC.  

 Mediante este cenário, é de se destacar uma preocupante indagação: como 

prover uma educação superior qualificada para os cursos com foco no mercado, 

sem ter docentes com a devida formação para o desenvolvimento deste exercício? 

Será que apenas títulos acadêmicos e experiência de mercado são suficientes? 

Acreditamos que as IES devam trabalhar para preparar e aproximar ao máximo o 

aluno da realidade do mercado de trabalho e o professor atua com papel 

fundamental nesse repasse. 
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  

Nome: ...................................................................................................................................................................... 

Sexo: Masculino (   )   Feminino  (   )    Data Nascimento: ........../........../........  

Endereço:.................................................................................................................................................................

Bairro:............................................................ Cidade:............................................................................................. 

Telefone: (.....)......................................................... Email: .................................................................................... 

 

Título do Protocolo de Pesquisa: DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR EM COMUNICAÇÃO SOCIAL: 

DO MERCADO PARA A SALA DE AULA 

 

Subárea de Investigação: Ciências Humanas. 

 

Pesquisador responsável: Julio Cesar Santos da Silva (UNESA) – Endereço: Rua Manuel Miranda, 157/101, 

Engenho Novo – Rio de Janeiro / RJ - Telefone: (21) 2146-7863 / 99474-7053 – julioleiria@gmail.com. 

 

LAÉLIA CARMELITA PORTELA MOREIRA (UNESA – Telefones: (21) 2206-974 / 985282754 - 

moreira.laelia@gmail.com) 

 

Avaliação do risco da pesquisa: 

(X) Risco Mínimo          (   ) Risco Médio           (   ) Risco Baixo             (   ) Risco Maior 

 

Objetivos e Justificativa: Investigar como são enfrentados os desafios da docência do professor de 

Comunicação Social, na condição de docente no ensino superior privado no Rio de Janeiro, e o modo como 

esse profissional vai do mercado para a sala de aula. 

 

Procedimentos: Neste estudo, pretende-se fazer uma análise se somente os conhecimentos prático e técnico 

são suficientes para a atuação na docência do nível superior. A pesquisa será realizada em duas IES privadas, 

do município do Rio de Janeiro, que contenham em seus quadros de cursos superiores o de Comunicação 

mailto:moreira.laelia@gmail.com
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Social, especificamente os cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo. Uma dessas IES é referência na 

área, e conta em seu corpo docente com renomados profissionais da área. A outra é uma das grandes 

referências das IES privadas situadas na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os dados serão coletados por meio 

de entrevistas semi-estruturadas com professores de ambas as IES e também, de modo a enriquecer a 

pesquisa, com os coordenadores dos cursos. 

 

Riscos e inconveniências: Risco mínimo. Constrangimento de responder ou participar dos instrumentos 

elaborados para a coleta de dados. O participante da pesquisa poderá solicitar seu desligamento a qualquer 

momento. 

 

Potenciais benefícios: Pretende-se com esta pesquisa contribuir com a produção acadêmica sobre como são 

enfrentados os desafios da docência do professor de Comunicação Social, na condição de docente no ensino 

superior privado no Rio de Janeiro, e o modo como esse profissional vai do mercado para a sala de aula. 

 

Informações Adicionais: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial 

pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários 

de plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar.  

 

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, 

não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total e plena liberdade para se 

recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.  

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo: “DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR EM COMUNICAÇÃO SOCIAL: DO MERCADO 

PARA A SALA DE AULA”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas. Concordo 

voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. 

 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e outra para o 

responsável pela pesquisa. 

 

Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________ 

 

      ____________________________________               ____________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa                        Assinatura do Responsável da Pesquisa 

 

mailto:cep.unesa@estacio.br
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ANEXO B 

Plataforma Brasil 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Bloco: PERFIL 

- Nome 

- Qual é o seu nível de escolaridade? 

- Qual é sua formação? 

- Aonde cursou a graduação e quando se formou? 

- Instituição(ões) em que leciona? 

- Curso(s) e disciplina(s) que leciona? 

 

- Qual sua profissão? Atua exclusivamente como docente ou também atua ainda no mercado? 

 - Quando entrou para o mercado e qual é a área de atuação? 

 - Caso tenha saído do mercado, qual foi o motivo? 

- Já pensava em atuar como docente durante o período da graduação? 

 

2º Bloco: TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DOCENTE 

- Quando e como tomou a decisão de se tornar docente? 

- Quando foi o ingresso na docência?  

- Como foi o ingresso na docência? Participou de algum processo seletivo? 

- Visando a docência, fez alguma formação como exigência? 

- O que te atraiu na docência? 

Prezado(a) professor(a), 

 

O Sr(a) autoriza a gravação desse áudio como parte da pesquisa de campo? Deixo claro que a pesquisa é 

somente para fins acadêmicos e o anonimato será mantido. 
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3º Bloco: DESAFIOS NA SALA DE AULA 

- Como foram os primeiros dias na docência? 

- Desde o início até os dias atuais, algo mudou? 

 - O que provocou essa mudança? 

- No início da docência encontrou alguma dificuldade em razão da falta de uma formação pedagógica? 

 - A que você atribui essa dificuldade? 

- A experiência de mercado ajudou na dinâmica em sala de aula? 

 

4º Bloco: SABER PROFISSIONAL X SABER PEDAGÓGICO  

- Você vê diferença entre o que é lecionado em sala de aula e a prática do mercado? 

- Se sente mais preparado para a docência por ter vindo do mercado? 

- Como você se preparara e como você prepara as suas aulas (materiais utilizados; slide; audiovisual; plano de 

aula)? 

- Como faz para transformar a experiência profissional em prática de aula? 

- Você vê diferença entre o professor apenas acadêmico e o professor oriundo do mercado? 

 

5º Bloco: DOCÊNCIA NA COMUNICAÇÃO 

- Na área da Comunicação você acha que a experiência de mercado é mais importante que em outros cursos 

de bacharelado? 

- Como vê a relação entre o mercado trabalho e a docência em Comunicação Social em sala de aula? Ou seja, 

o que está sendo aplicado nas salas de aula em Comunicação Social está em consonância com o mercado? 

 


