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RESUMO 

 

FIGUEIRA, Helem Borges. Formação e Prática Docente em Cursos de Graduação 

em Engenharia no Rio de Janeiro. 2019. 111 fls. Dissertação (Mestrado em 

Educação) ‒ Programa de Pós-graduação, Universidade Estácio de Sá, Rio de 

Janeiro, 2019. 

 

Ainda que a educação superior brasileira tenha origem no período do império, foi a 

partir da década de 1990 que se observou um vertiginoso crescimento no número de 

alunos matriculados, principalmente nas Instituições de Ensino Superior (IES) 

privadas. Esta corrida pela formação superior, por parte dos alunos, resultou na 

necessidade das Instituições de Ensino Superior aumentarem seus quadros docentes, 

trazendo para sala de aula profissionais que, embora experientes em suas áreas de 

formação, não tinham formação pedagógica específica para docência superior. A 

ausência de políticas específicas de formação docente para o ensino superior tem 

sido objeto de estudo de diversos autores que sinalizam essa deficiência tanto no 

setor público quanto no setor privado. O curso de graduação em Engenharia, passou 

por mudanças significativas a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN/96) e da criação das Diretrizes Curriculares e para 

atender o perfil do egresso da Engenharia, faz-se necessário rediscutir a criação de 

cursos de formação pedagógica para a docência em Engenharia, pois as 

competências necessárias vão além do conhecimento técnico, abrangendo 

habilidades na relação interpessoal, na formação da ética e cidadania, no 

empreendedorismo e na visão generalista, uma vez que a natureza do curso é 

transdisciplinar. O objetivo deste trabalho é, à luz das contribuições de autores como 

Pimenta, Cunha, Isaia, Veiga, Roldão, García, Oliveira, Cacete, Martins e outros, 

investigar e analisar as implicações da formação docente para o exercício da 

profissão, como por exemplo, os desafios enfrentados, as estratégias adotadas para 

superá-los e, a motivação para se tornar professor universitário. A investigação é de 

natureza qualitativa e a coleta dos dados foi realizada em três campi de uma IES 

privada do estado do Rio de Janeiro. Foram realizadas 10 entrevistas 

semiestruturadas com docentes dos cursos de Engenharia e a análise dos dados 

coletados permitiu constatar que, diante da ausência de políticas de formação 

pedagógica específica para docência universitária, este grupo de docentes buscou, 
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por iniciativa própria, pelo aperfeiçoamento e aprimoramento por meio da educação 

continuada, seja através de curso de mestrado e doutorado ou de cursos de curta 

duração, além de se valerem da troca com seus pares e principalmente da experiência 

adquirida ao longo da vida.  

 

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

Engenharia. Professor engenheiro. 
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ABSTRACT 

 

FIGUEIRA, Helem Borges. Teacher Training and Practice in Engineering 

Undergraduate Courses in Rio de Janeiro. 2019. 111 pgs. Dissertation (Master in 

Education) - Post-graduation Program, Estácio de Sá University, Rio de Janeiro, 2019. 

 

Although Brazilian higher education originated in the period of the empire, it was from 

the 1990s that there was a vertiginous growth in the number of enrolled students, 

mainly in the private Higher Education Institutions. This race for higher education, on 

the part of the students, resulted in the need for Higher Education Institutions to 

increase their teaching staff, bringing to the classroom professionals who, although 

experienced in their areas of formation, did not have specific pedagogical training for 

higher education. The absence of specific policies for teacher education for higher 

education has been the object of study by several authors that indicate this deficiency 

in both the public and private sectors. The graduate course in Engineering has 

undergone significant changes since the promulgation of the LDBEN/96 and the 

creation of Diretrizes Curriculares and to meet the egress profile of Engineering, it is 

necessary to rediscuit the creation of pedagogical training courses for teaching in 

Engineering, since the necessary skills go beyond technical knowledge, covering skills 

in interpersonal relations, ethics and citizenship formation, entrepreneurship and 

generalist vision, since nature of the course is transdisciplinary. The purpose of this 

paper is to investigate and analyze the implications of teacher training for the practice 

of the profession, such as, for example, the contributions of authors like Pimenta, 

Cunha, Isaia, Veiga, Roldão, García, Oliveira, Cacete, Martins, and others, the 

challenges faced, the strategies adopted to overcome them, and the motivation to 

become a university professor. The research is of a qualitative nature and data 

collection was performed in three campi of a private Higher Education Institution in the 

state of Rio de Janeiro. Ten semi-structured interviews with faculty members of the 

Engineering courses were carried out and the analysis of the collected data showed 

that, in the absence of specific pedagogical training policies for university teaching, this 

group of teachers sought, on their own initiative, to improve and improve of continuing 

education, either through a master's or doctorate course or short courses, and use the 

exchange with peers and mainly the experience gained throughout life. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há muito se discute a profissão docente, sendo a formação do professor um 

dos temas de maior relevância e objeto de estudo em diversas conferências, 

seminários e publicações. Os estudos realizados, certamente contribuem para o 

enriquecimento e melhor compreensão das questões que envolvem a docência, no 

entanto, estamos longe de exaurir a discussão sobre esta profissão tão peculiar e 

complexa.  

Tardif e Lessard (2005, p. 31) apontam que “[...] ensinar é trabalhar com seres 

humanos, sobre seres humanos, para seres humanos” e Silva (2004, p.10) atesta a 

relevância e importância da profissão por meio do relato de um sertanejo nordestino 

brasileiro que respondeu em um programa de televisão: “não saber ler e escrever é 

como viver apagado no mundo.” García (2009, 2010) e Dubar (2005, 2012) ratificam 

o entendimento dos autores anteriores afirmando que a docência é um serviço 

prestado ao outro, ou seja, relaciona-se com um outro ser de identidade diversa, uma 

vez que esta é resultado das vivências ao longo da via.  

Este estudo visa a discussão dos aspectos conceituais da docência, em 

especial da formação docente para atuar na educação superior. À luz das 

contribuições de diversos autores como Fullan (1993), Veiga (2006), Isaia (2006), 

Pimenta (2008), Silva (2004), García (2009, 2010), Estrela (2014), Flores (2014), 

Silva, Almeida e Gatti (2016), entre outros, pretendemos pesquisar e analisar os 

desafios enfrentados e as estratégias utilizadas para superá-los, as motivações e a 

prática docente dos professores dos cursos de graduação em Engenharia de uma IES 

privada do estado do Rio de Janeiro. A pesquisa foi realizada em duas etapas: a 

primeira foi o aprofundamento de conhecimento teórico a partir de leituras da 

bibliografia acadêmica existente sobre o tema e a segunda foi a pesquisa de campo 

com realização de dez entrevistas semiestruturadas e posterior classificação de 

categorias e análise de resultados.  

A expansão industrial e econômica ocorrida no século XX promoveu o 

crescimento do ensino superior brasileiro e refletiu nas políticas educacionais do país 

afastando o Estado do papel de executor e mantendo-o no papel de regulador, 

conforme indicado por Gonçalves (2008), Maués (2009) e Martins (2009). Exemplo 

disso foram as alterações decorrentes da Reforma do Estado em 1995 e da 
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Promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/96) que 

flexibilizaram e incentivaram a presença da iniciativa privada na educação superior. 

O estudo de Martins (2009) indica que entre 1965 e 1980, houve um grande 

salto de matrículas no setor privado, no entanto, a expansão se deu por meio do 

crescimento do número de Instituição de Ensino Superior (IES) de pequeno porte. Foi 

a partir do final da década de 1980, após superação da grave crise econômica no país, 

que muitos estabelecimentos de pequeno porte se transformaram em universidades, 

havendo mais que a triplicação do número de IES; mas foi mesmo a partir de 1990, 

como ressaltado por Martins (2009) e Saviani (2010) que se observou um vertiginoso 

crescimento da presença do setor privado na educação superior. 

Este crescimento resultou na demanda por professores e consequente 

preocupação quanto a sua formação pedagógica, o que tem sido objeto de estudo de 

diversos autores, como Nóvoa, Pimenta, Veiga, García, Silva, Cunha, Isaia, Mancedo 

e Gonçalves, entre outros.  

Para Nóvoa (2013) faz-se necessário a participação dos professores nas 

discussões que os envolvem, bem como compreender as dificuldades vividas por eles 

e evidenciar a valorização da profissão, para então pensar em ações que possam 

construir um campo inovador e estimulante revertendo o atual cenário de desgaste da 

profissão. 

Veiga (2006), Isaia (2006) e Pimenta (2008), entendem a docência superior 

como um processo complexo e relatam que a ausência de um perfil profissional claro 

de professor fomenta a necessidade de discussão sobre o tema para um nível além 

das opiniões e que a precariedade e desvalorização da profissão são as principais 

razões para o desestímulo à profissão. As autoras abordam questões sobre a 

constante e complexa construção do professor a partir da sua trajetória pessoal e 

profissional. Pimenta (2008) reforça que a aprendizagem do professor universitário se 

dá por meio do processo de socialização, de uso da sua intuição, de pesquisas 

pessoais, por observação dos seus pares e lembrança de seus professores passados. 

Sobre este apontamento, constatamos que o grupo de professores que participaram 

da pesquisa de campo para esta dissertação, relataram situação similar. Eles 

disseram se valer de estudos/pesquisas e cursos de aperfeiçoamento realizados por 

iniciativa própria, assim como troca com os pares, lembranças de alguns professores 

que tiveram e empiria, ou seja, observação de um cenário e adequação visando 

melhoria do resultado.  
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Já García (2009) enfatiza a questão do perfil docente face as transformações 

ocorridas no mundo; para ele o professor do século XXI precisa ser veloz para 

acompanhar as mudanças e se manter eficaz e, Silva (2004), enobrece o capital 

cultural do professor, salientando ser um dos seus grandes trunfos, pois muitas vezes 

o professor se vale dele para suprir a carência didática.  

Torna-se evidente que a preocupação com a formação docente promove outras 

reflexões, como a valorização da profissão, as condições de trabalho, os baixos 

salários e aumento das atribuições, além das crescentes exigências por parte da 

sociedade, alunado e empregador, no entanto nem mesmo as exigências quanto a 

formação docente estão explícitas na legislação. O artigo 66 do capítulo IV da Lei nº 

9.394/96 (BRASIL, 1996) diz que “A preparação para o exercício do magistério 

superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 

mestrado e doutorado” e complementa no parágrafo único que “O notório saber, 

reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a 

exigência de título acadêmico”.  

Autores como Veiga (2006), Isaia (2006), Roldão (2007) e Pimenta (2008), 

consideram que a legislação é precária e insuficiente quanto à formação para a 

docência universitária, uma vez que da forma apresentada não há exigência de uma 

formação específica e sim uma preparação para o exercício do magistério superior. 

Outro ponto abordado por estes autores é o fato de que cursos de mestrado e 

doutorado tem foco na pesquisa e não na formação docente e que ainda que haja 

disciplinas esparsas voltadas para o magistério superior, tanto elas quanto os cursos 

de Pós-graduação Lato e Stricto sensu não garantem a preparação efetiva do docente 

para atuar na formação de futuros profissionais.  

Constata-se como procedente o declarado por Mancebo (2004) e Gonçalves 

(2008), que afirmam que a educação superior não pode ser tratada como coadjuvante. 

Os autores sinalizam que as questões que envolvem a expansão do ensino superior 

privado no Brasil são amplas e profundas e que demonstram o esgotamento do 

modelo de crescimento com base na economia, no atendimento das demandas da 

sociedade e da forte intervenção dos organismos internacionais financiadores. 

Para Souza Filho (2006) o Estado, visando atender a interesses sociais, vem 

submetendo a universidade – lócus da educação superior – a regras que fogem ao 

conhecimento teórico desinteressado, que deveria ser seu fim, interferindo desta 

forma na autonomia do docente para criar, inovar e escolher a prática pedagógica 
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mais adequada ao seu grupo de alunos. Dubet (2015) também aponta fragilidades 

decorrentes da democratização do ensino superior. O autor considera que a 

massificação da educação superior reduz desigualdades sociais no ingresso, mas as 

acentua internamente, ou seja, para o autor é mais difícil reduzir a desigualdade 

cultural que a econômica. 

Conforme é possível observar, são muitos os desafios da docência superior: a 

ausência de políticas específicas para formação docente, ausência de incentivo 

institucional para fins de aperfeiçoamento e aprimoramento dos docentes, aumento 

das atribuições docente, necessidade de adequação ao cenário universitário regido 

por regras econômicas, saber lidar com novo perfil de aluno resultado das 

transformações ocorridas no mundo, exigência de saberes para além do técnico, etc. 

Todos estes aspectos têm sido pauta nas discussões de estudiosos e demais 

envolvidos na educação superior, entretanto são poucos os estudos relacionados aos 

engenheiros professores, por isso, a partir deste contexto, buscamos pesquisar e 

analisar os desafios enfrentados pelos professores que ministram aulas nos cursos 

de engenharia, bem como as estratégias utilizadas para superá-los, suas motivações 

e práticas docente. 

 Em consulta aos periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), usando o filtro “formação pedagógica para engenheiro 

professor”, encontramos 209 artigos, sendo que somente 5 discorrem sobre a 

formação docente, propriamente dita. Já no Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), não há 

trabalhos cadastrados com este filtro. 

 Na revista da Associação Brasileira de Educação em Engenharia (ABENGE), 

consultamos os 5 últimos anos e, sobre formação docente para engenheiros, 

encontramos 1 artigo em 2017, 6 artigos em 2016, 1 artigo em 2015, 2 artigos em 

2014 e nenhum em 2013.  

 Estes dados mostram que quando falamos de formação docente universitária, 

temos uma vasta bibliografia, mas quando filtramos a formação docente para 

engenharia, temos poucos resultados. Talvez uma das razões seja o indicado por 

Molisani (2017), o engenheiro professor não é incentivado à pesquisa e quando a 

procura, o faz por iniciativa própria, não havendo uma parcela expressiva com suporte 

institucional.  
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 Costa (2014, p.5) conceitua engenharia como sendo “uma ciência e uma 

profissão que aplica conhecimentos técnicos, matemáticos e científicos a fim de 

aperfeiçoar, implantar e criar utilidades para determinada função ou objetivo”.  

Para Silva Filho e Lobo (2012) a engenharia tem papel fundamental no 

desenvolvimento econômico dos países e Bernardinis; Zau e Pacheco (2017) 

completam dizendo que a construção civil é uma das maiores alavancas para o 

desenvolvimento econômico do Brasil. 

 Ainda que a engenharia tenha papel relevante no desenvolvimento do Brasil, 

segundo Molisani (2017), o processo metodológico de ensino na engenharia não tem 

acompanhado as transformações tecnológicas, econômicas e sociais e tem se 

tornado insuficiente para responder os problemas da sociedade do século XXI. 

 Molisani (2017) e Bernadinis; Zau e Pacheco (2017), enfatizam que muitas IES 

continuam utilizando o método tradicional de ensino, tendo o professor como detentor 

do conhecimento e o aluno como receptor. Os autores também frisam que houve 

atualização das ferramentas utilizadas para ministrar aulas, como power point, 

internet, teleconferência, chat, redes sociais, etc, mas que não se observa mudança 

significativa na metodologia de ensino, mantendo-se o modelo tradicionalista e 

conservador, que associado aos aspectos econômicos e pessoais, tem sido razão 

para o alto índice de evasão nos cursos de engenharia. 

Casarin (2012) e Molisani (2017) defendem a necessidade de formação 

pedagógica para o engenheiro professor e veem a didática como uma possibilidade 

para se evitar o descompasso entre a sala de aula e o mercado profissional, uma vez 

que o engenheiro tem um perfil mais técnico que pesquisador. Oliveira e Pinto (2012) 

também defendem a formação pedagógica para o engenheiro professor, pois 

entendem que o professor de engenharia precisa ter o domínio sobre o conteúdo, mas 

também precisa dominar as técnicas e métodos ensino/aprendizagem, sem os quais, 

não consegue transmitir seu conhecimento de forma eficaz. 

O curso de engenharia foi atualizado através da Resolução 11/2002 

(MEC/CNE/CES, 2002), que regulamentou as DCN – Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. Sobre esta Resolução, cabe 

ressaltar a alteração do perfil do egresso, configurando um foco mais filosófico, como 

indicado no Artigo 3º. 

O Curso de Graduação em Engenharia tem como perfil do formando 
egresso/profissional o engenheiro, com formação generalista, 
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humanista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver 
novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na 
identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos 
políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética 
e humanística, em atendimento às demandas da sociedade. 

 

Para Laudares e Ribeiro (2000, p.2) as mudanças vão ao encontro do atual 

cenário profissional onde o componente intelectual do trabalhador alcança patamar 

de valorização superior ao componente físico-manual, uma vez que se espera que o 

engenheiro do século XXI possua habilidades e competências nas dimensões 

humana, social, econômica e política, além da técnica específica da sua formação.  

Torna-se patente que para formação do egresso especificado na legislação e 

esperado pelo mercado profissional, há de considerar que o ensino da engenharia no 

Brasil carece de investimentos, dentre outros, na área de capacitação e formação 

pedagógica dos seus professores, por isso faz-se mister as seguintes questões de 

estudo:  

1. Diante da ausência de formação pedagógica específica para ES, como o professor 

do curso de Engenharia aprende a sê-lo? 

2. Quais os desafios encontrados pelos professores de engenharia no exercício da 

docência? Como eles enfrentam estes desafios? 

3. Como o professor de engenharia vê a docência? Qual sua motivação e influência? 

4. Para o professor de engenharia, qual a implicação da ausência de formação 

pedagógica específica para exercício da docência? 

 Assim, a fim de alcançar os objetivos propostos neste trabalho e visando 

responder as questões de estudo, organizamos o texto em 4 capítulos da seguinte 

forma:  

Capítulo1: “A Docência – Peculiar e Complexa”. Busca-se refletir sobre as questões 

que envolvem a complexidade da profissão docente. Serão abordados os temas 

identidade e identidade profissional, o que pode ser entendido como profissão 

docente, saberes referentes à docência e as particularidades da docência superior. 

Capítulo 2: “O Ensino Superior Brasileiro e as IES Privadas”. O objetivo é apresentar 

breve resumo da história do ensino superior brasileiro e da trajetória da iniciativa 

privada neste nível educacional. 

Capítulo 3: “O Curso de Engenharia e seu Professor”. Apresenta resumo da história 

da engenharia, bem como seu crescimento e relevância para o desenvolvimento do 
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país, fala-se do egresso e das questões que envolvem os professores destes cursos, 

como habilidades, competências e formação pedagógica.  

Capítulo 4: “Apresentação e Discussão dos Resultados da Pesquisa”. Cuja 

abordagem será em torno dos dados obtidos na pesquisa de campo; seguido das 

considerações finais.  
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1  A DOCÊNCIA – PECULIAR E COMPLEXA 

 

Entendemos a docência como uma das profissões mais complexas da 

atualidade, ainda que ela seja bastante antiga e que seja discutida por muitos 

estudiosos há bastante tempo. As transformações sociais, políticas e econômicas 

vividas pelas sociedades, principalmente nas cinco últimas décadas, resultaram em 

novo perfil de aluno, de professor, de empregador e de sociedade em geral, o que 

requer novas competências para exercício da profissão. Certamente muitas 

conquistas já foram alcançadas na área da educação, no entanto, ainda estamos 

longe de esgotar os temas inerentes a profissão docente. Quando nos remetemos à 

docência superior a lacuna é ainda maior, pois este nível de ensino tem recebido muita 

procura, principalmente a partir dos anos de 1990 e não há políticas específicas em 

relação a formação docente para educação superior. 

Os estudos de Martins (2009) e Saviani (2010) indicam ter havido um 

crescimento significativo da presença do setor privado na educação superior, 

principalmente a partir da década de 1990. A pesquisa de Martins (2009) apresenta 

dados de 1990 a 2002 que evidenciam o crescimento da demanda por educação 

superior de aproximadamente 160%, se considerado o número de inscrições no 

vestibular “e a oferta de vagas aumentou para 252%” (Martins, 2009, p .26). Este 

crescimento, conforme o mesmo autor, foi absorvido pelas instituições privadas já que 

havia retração das vagas na rede pública, ainda que a demanda nas instituições 

públicas continuasse registrando aumento de 5,7 candidatos por vaga em 1990 para 

8,9 candidatos por vaga em 2004 (MARTINS, 2009). 

 Saviani (2010, p.14), descreve um cenário similar e considera o crescimento 

da participação da iniciativa privada um “avanço avassalador da privatização da 

educação superior”. Em sua pesquisa, de 2010, o autor aponta que o número de IES 

privadas passou de 711 em 1996 para 1.934 em 2005, ou seja, um aumento de 272% 

enquanto o número de IES públicas passou de 211 em 1996 para 231 em 2005, 

representando um crescimento de 9% somente. Quando nos reportamos a número de 

alunos por IES, a mesma pesquisa apresenta um aumento de 288% entre os anos de 

1990 e 2005 nas IES privadas, contra 64%, entre os mesmos anos, nas IES públicas. 

Este crescimento resultou no aumento da demanda por professores para atuar 

neste nível de ensino e consequentemente maior preocupação com a formação dos 

mesmos.  
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Pretende-se, à luz das ideias de autores como Fullan (1993), Veiga (2006), 

Isaia (2006), Pimenta (2008), Silva (2004), García (2009, 2010), Estrela (2014), Flores 

(2014), Silva, Almeida e Gatti (2016) e outros, aclarar alguns aspectos da profissão 

docente. Para tal, este capítulo será apresentado em quatro partes, sendo a primeira, 

referente à identidade e identidade profissional; na sequência abordaremos os temas 

profissão e profissão docente; na terceira parte, trataremos de conhecimentos e 

saberes e referentes e critérios para exercício da profissão e finalizaremos, no quarto 

tópico, com a docência no ensino superior.   

 

1.1   IDENTIDADE E IDENTIDADE PROFISSIONAL 

 

Segundo Dubar (2005), identidade é o conjunto de particularidades de um 

indivíduo que o identifica e o torna único, ainda que pertencente a um grupo. Para 

este autor, a identidade é resultado de um processo de vivências e transformações ao 

longo da vida, portanto é uma construção contínua que pode ser alterada em 

decorrência de situações cotidianas como as vividas no trabalho e no grupo social e 

familiar. O mesmo autor complementa declarando que “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). 

Com entendimento similar a Dubar (2005), García (2009) reforça que 

identidade é a forma como nos vemos e como esperamos que os outros nos vejam e 

reitera o conceito enfatizando 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”. (GARCÍA, 2009, p.12). 

O mesmo ocorre com a identidade profissional; Dubar (2005) afirma que sua 

construção deriva das relações sociais, profissionais e familiares, assim como das 

práticas reflexivas e da visão que temos de nós e que esperamos mostrar aos outros. 

Roldão (2005) e Nóvoa (2009) também acreditam que a identidade profissional 

é construída ao longo da vida, recebendo influência (e influenciando) da escola, da 

sociedade, da família; ou seja, é uma combinação complexa que integra compromisso 

pessoal, conhecimento adquirido, disponibilidade para aprender a ensinar, crenças, 

valores, experiências e práticas. É um processo evolutivo de interpretação e 

reinterpretação de experiências vividas e observadas; é a interação de várias 

subidentidades (GARCÍA, 2009).  
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Ratificando o entendimento dos autores anteriores, Gomes (2016, p.164) diz 

que:  

Quando tratamos de sujeitos sociais que partilham espaços, tempos e 
representações sociais na/sobre a escola, não podemos deixar de 
considerar que o contexto mais amplo em que cada um dos sujeitos 
está inserido interfere profundamente em suas expectativas e 
percepções. 

 

Para Dubar (2012) existem duas definições para identidade profissional. Uma 

da sociologia funcionalista, que considera a identidade profissional como resultado do 

processo de socialização, moldado ao longo do tempo e das relações, e outra, da 

sociologia interacionista, que considera que toda atividade de trabalho pode se tornar 

uma carreira mediante existência de um estatuto profissional e de uma certificação.  

Estas considerações revelam que conceituar identidade profissional docente 

não é tarefa fácil; são muitas as peculiaridades que tornam esta tarefa complexa e 

talvez de impossível delimitação. Mas ainda que exista uma variedade de conceitos 

há consenso entre os autores citados no que diz respeito à influência da história de 

vida e das experiências vividas tanto como estudantes, quanto no seio familiar e 

social.  

 

1.2  PROFISSÃO DOCENTE E SUAS NUANCES 

  

Tomaremos como base para início deste tópico o conceito de profissão 

apresentado por Ferréol et al (apud Gomes, 2016, p. 165). Segundo este autor,  

[...] o termo profissão tem sido usado de forma corrente na sociologia 
das profissões para designar: 1) o tipo de trabalho habitual de uma 
pessoa; 2) o conjunto de interesses de uma coletividade onde uma 
pessoa exerce seu trabalho; 3) ou ainda um grupo de profissionais 
liberais como, por exemplo, os médicos. 

 

Do ponto de vista semântico Gomes (2016, p.166) conceitua profissão como 

sendo a designação da pessoa que “professa uma crença, sentimento, opinião ou 

modo de ser.” Aproximando-se do professor, Gomes (2016, p.166), sugere que 

professor é aquele que “professa ou ensina uma ciência, uma arte, uma técnica, uma 

disciplina.” Ainda, de acordo com Gomes (2016, p.166), “pressupondo-se que toda 

profissão afirma uma identidade, logo existe uma identidade profissional do professor, 

ou seja, uma maneira de ser professor.” 
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Lüdke e Boing (2004) e Flores (2014) analisam as características necessárias 

para conceituar uma profissão. Para Lüdke e Boing (2004) é necessário haver 

profundo conhecimento geral e sistêmico; o interesse geral deve estar acima dos 

interesses próprios; deve existir um código de ética a ser seguido e deve haver 

remuneração como contraprestação do serviço. De forma similar, Flores (2014, 

p.854), complementa indicando que uma profissão inclui: 

[...] um conhecimento-base especializado (cultura técnica), uma 
formação específica prolongada, um compromisso para com os 
clientes e suas necessidades (ética de serviço), um controlo colegial 
(e não burocrático e externo) no que diz respeito à formação e ao 
recrutamento dos seus membros (autorregulação) e ainda um controle 
colegial sobre as práticas e padrões profissionais (autonomia 
profissional) e uma forte identidade coletiva (compromisso 
profissional) [...]. 

 

Já García (2009) relata que a docência é a profissão em que seu executor se 

vê exposto socialmente por um prolongado tempo de sua existência e reforça seu 

conceito de profissão como sendo o “resultado de um marco sociocultural e ideológico 

que influi na pratica laboral, já que as profissões são legitimadas pelo contexto social 

em que se desenvolvem [...]”. (GARCÍA, 2010, p. 12). 

A partir da pesquisa realizada, constatamos que o termo profissão remete a um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes específicas relacionados a uma 

ação e Gomes (2016, p.166) sintetiza de forma clara que “[...] profissão caracteriza-

se pela exposição pública de alguma crença, opinião ou habilidade cuja característica 

principal é o fato de ser comum a um grupo de indivíduos.”. Desta forma, nos parece 

não ser possível separar o eu pessoa do eu profissional (grifo nosso); pois ambos 

estão em constante mudança e formação de identidade e a frase de Beijaard et 

al.(2004) que diz “Quem sou eu, neste momento?”, complementada por García (2009) 

“Quem é que eu quero ser?” reflete parte das inquietações ainda sem respostas. 

Dubar (2012) explica que a sociologia funcionalista das profissões distingue 

profissões de ocupações, sendo as primeiras, consideradas escolhas que permitem a 

formação de uma carreira, como por exemplo medicina, engenharia e direito e, as 

segundas (que são a maioria), acabam sendo desvalorizadas. Esta posição é criticada 

pelos sociólogos interacionistas e críticos, pois estes entendem que toda atividade de 

trabalho pode se tornar uma profissão e nesta linha reforça que:  
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Quer sejam chamadas de “ofícios”, “vocações” ou “profissões”, essas 
atividades não se reduzem à troca econômica de um gasto de energia 
por um salário, mas possuem uma dimensão simbólica em termos de 
realização de si e de reconhecimento social. (DUBAR, 2012, p.351). 

 

O mesmo autor argumenta que ainda que a escolarização tenha crescido, em 

toda parte do mundo, os jovens buscam empregos que os coloquem em posição de 

reconhecimento, que lhes abram portas para o futuro. Este processo gera o que o 

autor chamou de “imperativo da profissionalização” e agrupa dois fenômenos: o 

profissionalismo e a profissionalidade, estando os dirigentes no primeiro grupo e os 

assalariados no segundo, caracterizados por baixos salários e sem grandes 

perspectivas de carreira.  

Flores (2014) reforça que a discussão acerca das características necessárias 

para uma ocupação ser considerada profissão tem sido ampla e controversa, 

principalmente no caso no ensino e soma-se a esta complexidade, a discussão em 

relação aos conceitos de profissionalização, profissionalidade e profissionalismo. Para 

a autora, 

A profissionalização encontra-se associada ao projeto ou processo 
político ou social (ou ainda individual) através do qual uma 
determinada ocupação (ou indivíduo) procura reconhecimento como 
profissão (ou como profissional); o profissionalismo diz respeito à 
natureza e qualidade do trabalho das pessoas, neste caso, dos 
professores [...] a profissionalidade refere-se ao conjunto de 
características essenciais, conhecimentos, destrezas, atitudes e 
valores específicos de uma dada profissão [...]. (FLORES, 2014, 
p.855). 

 

Na mesma linha dos demais autores, Estrela (2014, p.7) considera que a 

“investigação sobre a profissionalidade e o profissionalismo docente está ainda na 

primeira infância”, pois pouco sabemos sobre como os professores veem sua 

profissionalidade e o seu profissionalismo; assim como pouco sabemos como lidam 

com suas situações rotineiras; se sentem-se ameaçados; seus incômodos e anseios. 

Se vivem conflitos éticos decorrentes dos vários papeis a que são solicitados. Enfim, 

como se veem, como profissionais.  

Não há dúvida de que a reconfiguração do mundo contemporâneo, ocorrida 

principalmente no final do século XX e início do século XXI, tem promovido impactos 

em todas as áreas e não seria diferente na docência. 
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Para análise da profissão docente faz-se necessário considerar a trajetória 

histórica e o contexto político e social de cada época, pois como indicado por Roldão 

(2007), Nóvoa (2013) e Xavier (2014), a pratica de ensinar é muito antiga e já passou 

por vários formatos e modelos, sendo certo que nos últimos tempos, privilegia a 

interação e articulação com o contexto social. 

Segundo a visão interacionista apresentada por Dubar (2012), 

profissionalização abrange um amplo processo de atividades exercidas por 

trabalhadores que precisam de reconhecimento profissional e de proteção legal. O 

autor complementa ressaltando que a socialização profissional, resultado das 

vivencias, interações e caminhos percorridos ao longo da vida, indica duas vertentes 

sociais: o profissionalismo e a profissionalidade, sendo o profissionalismo relacionado 

as imposições dos superiores e a profissionalidade, relacionada ao anseio do trabalho 

em relação a reconhecimento do seu ofício e remuneração salarial. 

Estrela (2014, p.8), contribui referindo-se a Hoyle (1985) que em seu estudo 

conceituou “profissionalização como o processo pelo qual uma ocupação ganha o 

estatuto de profissão”. Segundo estes autores, o processo contém dois elementos, 

não necessariamente interligados: “o desenvolvimento do estatuto (profissionalismo) 

e o desenvolvimento de saberes, atitudes e competências necessários ao 

desempenho profissional.” A autora sintetiza o conceito de profissionalização como 

sendo “a procura do preenchimento dos critérios de uma profissão e de 

desenvolvimento profissional para designar o processo pelo qual os práticos 

desenvolvem as suas competências”. (ESTRELA, 2014, p.8). 

Desta forma, podemos entender que não há uma única definição para 

profissão, porque esta é construída com base nas relações sociais e históricas e estão 

em permanente e constante evolução. 

No que se refere ao profissionalismo, Flores (2014, p.855) salienta que “diz 

respeito à natureza e qualidade do trabalho das pessoas” tendemos à associação com 

desenvolvimento profissional e a valorização profissional, pois são aspectos 

diretamente relacionados a eficácia e resultados.  

Flores (2014) também relata que estudos empíricos apresentam diversidade no 

entendimento quanto ao profissionalismo docente e que isso ocorre por ser a docência 

um campo controverso, que contém fatores distintos:  

[...] a análise do profissionalismo docente (e o modo como este tem 
sido afetado ao longo dos tempos) requer não só a compreensão do 
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trabalho dos professores e do modo como estes se veem enquanto 
profissionais (e como os outros os veem), como também a 
consideração do contexto – social, político e cultural – em que se 
inscreve, dado que se trata de um conceito que não é estático, mas 
antes dinâmico e contextualizado. (FLORES, 2014, p.856). 

 

Estrela (2014, p.9) concorda com Flores (2014), pois sugere haver várias 

definições para profissionalismo como ideal de serviço, mas que para ela, só faz 

sentido o que tem “como principal alvo os alunos, famílias e comunidade, e assegura 

a sua qualidade.” Neste sentido, o profissionalismo estaria baseado nos princípios e 

valores individuais de cada profissional, cabendo a este a responsabilidade por seu 

desenvolvimento profissional. 

Embora Ball (2005) assegure que o profissionalismo é uma relação entre 

profissional e seu trabalho, uma relação de compromisso fundamentada na reflexão 

moral, ele aponta que em face das incertezas morais, o profissionalismo baseia-se em 

ambiguidade e pluralismo e complementa sinalizando, tanto quanto Estrela (2014), 

que “o profissionalismo está chegando ao fim”, que está em curso uma mudança tão 

profunda das forças “que condicionam a formação da identidade profissional dos 

professores na prática”,  que no regime do “pós-Estado de Bem-Estar”, o 

profissionalismo como prática ético-cultural não tem lugar. (DILLABOUGH, 1999 apud 

BALL, 2005, p.541). 

Com olhar diferente de Ball (2005), Sockett (1993 apud FLORES, 2014, p. 855) 

distingue estatuto (profissionalização) de prática (profissionalismo) e aponta quatro 

dimensões do profissionalismo docente:  

a) comunidade profissional – tipos de relacionamento dentro das 
instituições e departamentos em que os professores trabalham; b) 
conhecimento especializado – conhecimento, visão e perspectivas; c) 
prestação de contas profissional – obrigação moral para com os 
alunos e o público; e d) ideal de serviço profissional – intrínseco ao 
propósito moral do ensino associado ao compromisso para com o 
bem-estar (e desenvolvimento) dos alunos. 

 

Observamos que na discussão sobre a profissionalidade, também encontramos 

harmonia nas ideias de muitos autores. Tal como Flores (2014, p.855) que conceitua 

profissionalidade como o conjunto de características essenciais, conhecimentos, 

destrezas, atitudes e valores específicos de uma dada profissão,  Roldão (2005, 

p.108) considera que profissionalidade é o “[...] conjunto de atributos, socialmente 
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construídos, que permite distinguir uma profissão de outros muitos tipos de atividades, 

igualmente relevantes e valiosas”. 

Nos textos de Roldão (2005, 2007) e García (2009, 2010) observamos 

similaridade na análise acerca da profissionalidade. Ambos questionam o que é ser 

professor; qual a ocupação específica deste profissional; o que é necessário para se 

tornar professor e como se aprende a sê-lo. Para Estrela (2014, p. 8) a 

profissionalidade tem relação com a racionalização dos saberes e com as 

capacidades requeridas para o exercício de uma determinada profissão.  

Considera-se que o conceito de profissionalidade se refere aos aspectos 

práticos e técnicos de uma profissão, ou seja, possui a característica de aplicabilidade 

do conhecimento. Aplicando este conceito à docência, entendemos que a 

profissionalidade docente é um conjunto de habilidades, competências, atitudes, 

valores e comportamentos que os professores aprendem e acumulam ao longo da 

sua trajetória profissional e social, decorrente das suas interações e que se trata de 

um processo inacabado, sempre em construção e reconstrução. 

Finalizamos esta discussão refletindo sobre as considerações apontadas por 

Estrela (2014) e García (2010) no que se refere aos novos papeis exigidos do 

professor. As mudanças organizacionais da sociedade exigem adequações das 

escolas e consequentemente dos professores que assumem papeis que vão além dos 

limites da sala de aula e que reduzem sua autonomia. Talvez o novo desafio do 

professor seja delinear sua profissão, em face das constantes mudanças de ordem 

política e social, incluindo aí as reformas educacionais, que provocaram perda 

progressiva de autonomia e a necessidade de reprofissionalização. 

 

1.3  SABERES E REFERENTES PARA A DOCÊNCIA  

 

Historicamente falando, até bem pouco tempo atrás, nas décadas de 60 e 70, 

as grandes discussões na área da educação básica focalizavam a significativa massa 

de analfabetos e semianalfabetos existentes no Brasil. A população brasileira crescia 

em ritmo acelerado e o acesso à escolarização continuava bastante limitado, tanto por 

falta de vagas quanto pela inexistência de políticas de inclusão das camadas sociais 

menos favorecidas (GATTI, et al. 2010). 

Diante de um novo cenário resultante da expansão industrial e econômica, 

surgiram as pressões populares e consequentemente os investimentos públicos no 
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ensino básico, o que promoveu a expansão da rede pública de ensino e aumentou a 

demanda por professores; contudo, questiona-se a formação destes professores. É 

sabido que esta formação se deu em grande parte por meio da expansão das escolas 

normais de nível médio; cursos de formação rápida; complementação de formação 

em diversas áreas; autorizações especiais para exercício do magistério e até mesmo; 

admissão de professores leigos; ou seja, uma formação aligeirada para que as 

escolas funcionassem (GATTI, et al. 2010). 

A preocupação com a formação docente promove outras reflexões, como por 

exemplo, a falta ou pouca valorização profissional; condições inadequadas para 

exercício do trabalho; baixos salários; aumento das atribuições; crescentes exigências 

por parte da sociedade e do empregador; novo perfil dos discentes; mudanças no 

cenário econômico e social, entre outras.  

O exposto acima reforça a peculiaridade e a complexidade da profissão, que 

são bem expressadas na frase “A formação de professores ainda tem a honra de ser, 

simultaneamente, o pior problema e a melhor solução em educação”. (FULLAN, 1993 

apud GARCÍA, 2009, p.8). 

 Silva (2004, p.47) contribui com esta análise relatando sua trajetória de vida, 

apresentando suas indagações, dificuldades, superações e conquistas. A autora 

informa que se espelhou em seus professores para repetir o que gostou e para não 

fazer o que desgostou. “[...] estudava não apenas para aprender, mas para saber 

ensinar o que havia aprendido”. O capital cultural do professor é apresentado por Silva 

(2004) como um dos grandes “trunfos” para o sucesso, pois “[...] muitas vezes, a 

explicação de um determinado conteúdo exige uma implementação didática que 

nunca foi descrita nos manuais de didática produzidos ao longo da história da 

educação”. (SILVA, 2004, p.63).  

É consenso entre Silva (2004), Mizukami (2004), Roldão (2005, 2007), Nóvoa 

(2009) e García (2009, 2010) que há relação direta entre os conhecimentos adquiridos 

ao longo da vida profissional e os adquiridos em cursos de formação. Mizukami (2004, 

p.35) esclarece em seu estudo, que o comportamento/pensamento do professor tem 

relação direta com o desempenho do aluno. Englobam-se neste comportamento/ 

pensamento, as percepções, reflexões, teorias pessoais, tomadas de decisões e 

resoluções de problemas.  
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Nesta mesma pesquisa, Mizukami (2004) sugere os diferentes tipos de 

conhecimentos que os professores devem possuir para exercício da profissão. A 

saber:  

Conhecimento de conteúdo específico:  

Refere-se a conteúdos específicos da matéria que o professor leciona. 
Inclui tanto as compreensões de fatos, conceitos, processos, 
procedimentos etc. de uma área específica de conhecimento quanto 
aquelas relativas à construção dessa área. [...] 

Conhecimento pedagógico geral:  

É o conhecimento que transcende uma área específica. Inclui 
conhecimentos de teorias e princípios relacionados a processos de 
ensinar e aprender; conhecimentos dos alunos [...]; conhecimento de 
contextos educacionais [...] e conhecimentos de fins, metas e 
propósitos educacionais e de seus fundamentos filosóficos e 
históricos. 

Conhecimento pedagógico do conteúdo:  

Trata-se de um novo tipo de conhecimento, que é construído 
constantemente pelo professor ao ensinar a matéria e que é 
enriquecido e melhorado quanto se amalgamam os outros tipos de 
conhecimentos explicitados na base. Inclui compreensão do que 
significa ensinar um tópico de uma disciplina específica assim como 
os princípios e técnicas que são necessários para tal ensino 
(MIZUKAMI, 2004, p.38-39). 

 

 Assim como Mizukami (2004) e Silva (2004), Roldão (2007, p.94) alega que a 

trajetória do ensino é marcada por mudanças conceituais. A autora diz que 

antigamente ensinar era transmitir o conhecimento e o saber; enquanto hoje, é ensinar 

a aprender; é “fazer outros se apropriarem de um saber” – ou melhor, “fazer aprender 

alguma coisa a alguém”. Ela completa afirmando que “a dialética do ensino 

transmissivo versus o ensino ativo faz parte de uma história relevante, mas passada” 

(ROLDÃO, 2007, p.95).  

 Mizukami (2004), Silva (2004) e Roldão (2007) também consideram como 

necessário o conhecimento específico para exercício da profissão, contudo apontam 

que este não é isolado, é somado aos demais conhecimentos acumulados ao longo 

da vida.  

 Para García (2009) o professor do século XXI precisa ser veloz para 

acompanhar as transformações do mundo atual. “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. 9). 
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[...] é necessário recordar que as escolas foram criadas com o intuito 
de transformar as mentes dos alunos em mentes educadas e que, hoje 
em dia, para que esse direito se continue a respeitar, exige-se dos 
professores um esforço redobrado de confiança, compromisso e 
motivação. (GARCÍA, 2009, p.8). 
 

 García (2009) questiona, com mais ênfase que Mizukami (2004), Silva (2004) 

e Roldão (2007) sobre a chamada “autonomia do professor” já que cada vez mais o 

professor precisa cumprir determinações institucionais, não lhe restando o tempo 

necessário para cursos de formação continuada, aperfeiçoamento, interação com 

pares, etc; atividades estas que são necessárias para melhorar seu desempenho 

profissional. 

 Também é consenso entre alguns autores como Mizukami (2004), Roldão 

(2007), García (2009) e Silva, Almeida e Gatti (2016), dentre outros, a questão da 

autonomia docente e suas pesquisas contribuem com dados que possibilitam o 

alargamento das discussões e reflexões acerca do papel do professor. García (2009) 

entende que a chamada “autonomia do professor” está comprometida já que cada vez 

mais o professor precisa cumprir determinações institucionais, não lhe restando o 

tempo necessário para cursos de formação continuada, aperfeiçoamento, interação 

com pares, etc; atividades estas que são necessárias para melhorar seu desempenho 

profissional.  

 Silva, Almeida e Gatti, 2016, p.289), consolidam o entendimento de diversos 

estudiosos ao afirmarem que “a ausência de um perfil profissional claro para o 

professor” expressa a pertinência da discussão do tema. As mesmas autoras reforçam 

que a profissão docente é complexa e peculiar e que: 

[...] a educação, em sentido amplo, não representa um domínio 
exclusivo de professores, tampouco de escolas. Práticas educacionais 
constituem e acompanham a existência humana, independente de 
escolhas profissionais ou de quaisquer outros modos de vida. [...] a 
inserção de crianças e jovens no mundo humano, sob determinados 
aspectos culturais e históricos, é feita por meio de processos 
educacionais que compreendem desde o aprendizado da língua 
materna e das primeiras formas de comportamento e conduta no 
âmbito familiar, até o convívio em meio social e o compartilhamento 
de saberes, símbolos, valores e convenções. (SILVA, ALMEIDA E 
GATTI, 2016, p.290).  
 

 Ainda, segundo Silva, Almeida e Gatti (2016), o fracasso frente a um objetivo 

ou meta é uma possibilidade real e mesmo que o docente seja responsável pela 

mediação entre o saber e o aluno, nem sempre o ensino exitoso é garantia de ser 
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bem-sucedido, ou seja, ainda que uma pessoa tenha sido ensinada com sucesso, ela 

pode ser sido mal ensinada. 

 Quanto aos referentes indicados por Silva, Almeida e Gatti (2016), que são os 

conhecimentos profissionais, a prática profissional e o engajamento profissional; as 

autoras reforçam que deve haver interligação entre eles e que não há uma “receita de 

bolo” para o exercício da docência. A sugestão das autoras é o exercício da autonomia 

e da criatividade e indicam que “a estipulação de referentes de ação docente se 

apresenta, assim, como uma alternativa à análise sobre aquilo que é próprio do 

trabalho do professor em meio aos diferentes conhecimentos que lhe servem de 

suporte e fundamento. (SILVA, ALMEIDA E GATTI, 2016, p.306). 

Observa-se que o professor enfrenta muitos desafios como a falta de um perfil 

definido para profissão, a crise na identidade profissional; falta de valorização; 

cobrança por resultados; cumprimento de metas empresariais; atendimento a 

expectativas próprias, do empregador e dos alunos; entre outros e que há um longo 

caminho a trilhar na intenção de definir a profissão e firmar sua identidade. 

 

1.4  A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR 

 

Nesta última parte do capítulo, daremos ênfase à docência superior e suas 

particularidades, o que a difere dos demais níveis de ensino, desafios enfrentados 

pelos professores e estratégias de superação. Na educação superior também se 

discute a identidade profissional, referentes e critérios necessários para exercício da 

profissão, falta de valorização profissional, influência do mercado corporativo, entre 

outros.  

Nos auxiliando nestas reflexões Veiga (2006, p. 85) conceitua docência como 

sendo o trabalho dos professores. “As funções formativas convencionais como ter um 

bom conhecimento sobre a disciplina, sobre como explicá-la, foram tornando-se mais 

complexas com o tempo e com o surgimento de novas condições de trabalho”.  

Cunha (2005, apud Favero et al, 2015, p.161) considera “que o docente 

universitário, diferente de outros profissionais, tem como base determinada profissão 

vinculada ao mercado de trabalho”, o que sustentaria a afirmação de que sabendo 

fazer, sabe-se ensinar. Tal alegação tem sido corroborada por alunos que anseiam 

por um ensino com aplicabilidade no mercado de trabalho. 
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Veiga (2006), Isaia (2006) e Pimenta (2008), entendem a docência superior 

como um processo complexo e relatam que a ausência de um perfil profissional claro 

de professor fomenta a necessidade de discussão sobre o tema para um nível além 

das opiniões e que a precariedade e desvalorização da profissão são as principais 

razões para o desestímulo à profissão. As autoras abordam questões sobre a 

constante e complexa construção do professor a partir da sua trajetória pessoal e 

profissional. 

 Para Isaia (2006), as dimensões pessoal, profissional e institucional estão 

ligadas de forma intrínseca não sendo possível desconsiderar nenhuma delas quando 

analisamos a profissão docente. O professor universitário é um ser único resultante 

da tessitura destas dimensões e faz-se necessário estudar “a trajetória vivencial dos 

professores e o modo como eles articulam o pessoal, o profissional e o institucional e, 

consequentemente, como vão se (trans) formando, no decorrer do tempo. (ISAIA, 

2006, p.63). 

 Para entender a docência e o papel do professor é necessário considerar o 

atual cenário universitário decorrentes das mudanças do mundo contemporâneo. 

Neste sentido, Zabalza (2004, apud Isaia 2006, p.64) considerada entre as mais 

significativas que:  

[...] de um bem cultural, a universidade passou a ser um bem 
econômico; de um lugar reservado a poucos, tornou-se um lugar para 
o maior número possível de pessoas; de um bem direcionado ao 
aprimoramento de indivíduos, tornou-se um bem cujo beneficiário é o 
conjunto da sociedade;  e, ainda, transformou-se em mais um recurso 
do desenvolvimento social e econômico dos países, submetendo-se 
às mesmas leis políticas e econômicas; faz parte das dinâmicas 
sociais e está sujeita aos mesmos processos e as mesmas incertezas 
do âmbito político, econômico ou cultural que afetam todas as 
instituições sociais.  

 

Isso posto, questionam-se os reflexos na profissão docente, pois como 

ressaltado por Isaia (2006), além de sentirem-se solitários e desamparados, os 

professores também se sentem pressionados por seu empregador, tanto no que se 

refere a competência pedagógica quanto à titulação. Soma-se o fato de que a maioria 

das IES não tem valorizado e incentivado a formação docente como deveria, exigindo 

do professor tarefas além da docência e comprometendo o tempo que deveria ser 

destinado a interação com seus pares e estudo. O resultado desta prática tem sido o 

desinteresse pela profissão docente. 
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Em concomitância, há de se considerar o relato de Pimenta (2008) quanto a 

prática docente ser possivelmente diferente de um semestre para outro face algumas 

variáveis como redução do semestre acadêmico devido feriados, greves da categoria, 

particularidades da turma, entre outros. A autora salienta que não é possível garantir 

que a forma de trabalho do professor seja a mesma em todo semestre; o que demostra 

a necessidade de adequação do professor a fim de ministrar o conteúdo estipulado 

com aulas exitosas.  

Complementando a análise sobre a prática em sala de aula, Favero et al (2015), 

comentam que o professor deve fazer uso de constante processo reflexivo, 

registrando situações que possam ser (re) significadas e equalizadas visando “dar 

uma boa aula”. O autor considera como “boa aula” uma aula substanciosa, que além 

de revelar uma realidade, compreende a realidade vivida pelos alunos projetando-os 

para situações do mundo corporativo.  

Conforme exposto por Isaia (2006, p. 81), a docência superior não é um desafio 

particular dos professores; ela se estende as instituições de ensino superior e 

comunidade em geral e “Não existe uma estratégia generalizada de equacionamento 

dos desafios [...]”, porém há caminhos indicadores de coesão. A autora sintetiza os 

desafios enfrentados pelos professores da seguinte forma:  

Para os primeiros docentes, é preciso lembrar as seguintes iniciativas: 
medir saberes/fazes para a formação de futuros profissionais; produzir 
saberes/fazeres específicos ao domínio de conhecimento e de 
atuação; construir conhecimento de ser professor; investir na 
dimensão pedagógica da docência;  levar em conta a especificidade 
da educação superior;  buscar autonomia docente; compreender o 
processo de aprendizagem docente; entender que a docência ocorre 
na articulação de várias dimensões, espaços e atores; compreender 
que a docência se dá na confluência das trajetórias formativas 
individuais, grupais e institucionais. (ISAIA, 2006, p.81). 

 

Neste sentido, há de se perguntar como o professor universitário aprende a sê-

lo. Pimenta (2008) considera que a aprendizagem do professor universitário se dá por 

meio do processo de socialização, de uso da sua intuição, de pesquisas pessoais, por 

observação dos seus pares e lembrança de seus professores passados. Observa-se 

que a ausência de definições existentes no processo de construção da profissão gera 

insegurança na atuação do professor iniciante e talvez este seja o motivo (ou um 

deles) dele se respaldar apenas no seu dom natural e na atuação dos seus 

professores. Favero et al (2015), considerada que a formação continuada pode ser 
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um bom caminho para o desenvolvimento profissional do professor universitário e 

sugere que tal formação pode ser fruto de seminários, congressos, reuniões 

pedagógicas, ou seja, “espaços privilegiados para trocas e reflexões”. (FAVELO et al, 

2015, p.163). 

  Para Veiga (2006), Isaia (2006) e Pimenta (2008), a legislação é precária em 

relação à formação para a docência universitária, uma vez que da forma apresentada 

não há exigência de uma formação específica; ficando esta formação a cargo das 

iniciativas individuais e institucionais. 

 O capítulo IV da Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) trata da educação superior e 

tem somente o artigo 66 destinado a formação dos professores que atuam neste nível 

de ensino, o que para as autoras Veiga (2005), Isaia (2005), Roldão (2007) e Pimenta 

(2008), parece ser insuficiente e raso considerando as implicações da atividade 

docente. 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” e complementa no parágrafo único que “O notório saber, reconhecido por 

universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título 

acadêmico”. (BRASIL, 1996). 

Além disso, há de se considerar a inexistência de preparação especifica para 

exercício da docência superior, uma vez que as licenciaturas são direcionadas para a 

formação de professor para educação básica e que ainda que haja disciplinas 

esparsas voltadas para o magistério superior, nos cursos de Pós-graduação Lato e 

Stricto sensu, estas não garantem a preparação efetiva do docente para atuar na 

formação de futuros profissionais.  

Sabe-se que um dos critérios adotados para ingresso no magistério superior é 

o título de mestre e/ou doutor; ainda assim, o professor continua sem a preparação 

previa para docência e esbarra na ausência de incentivo institucional.  

A instituição que também não incentiva a interação entre os pares, promove a 

“angustia pedagógica” e pode ser “um dos fatores responsáveis pela separação entre 

o ato de ensinar e o de pesquisar”; considerando, equivocadamente, o ato de ensinar 

como o simples ato de transmissão de conhecimento e visto como atividade 

secundária (ISAIA, 2006, p.67). 

Isaia (2006) e Mizukami (2004) apontam os três tipos de conhecimento 

inerentes à docência superior: “o conteúdo específico; o pedagógico geral e o 

pedagógico do conteúdo”.  No primeiro são trabalhados os conceitos básicos de 



41 
 

determinada área. No segundo, os aspectos pedagógicos como objetivos 

educacionais, manejo da sala de aula, modo como alunos aprendem, etc e; o terceiro 

integra os dois primeiros “e orienta o modo como o professor concede os propósitos 

de ensinar determinada matéria - o que é relevante para que os alunos aprendam [...].” 

(SHULMAN, 1986 apud ISAIA 2006, p.69). 

Observa-se que as falhas na construção docente permitem entender o porquê 

dos professores, no início da carreira, respaldarem-se na aptidão natural e nos 

modelos de seus professores, aliados ao conhecimento advindo do campo cientifico 

e profissional e que a dificuldade na dissociação entre teoria e pratica, ensino e 

pesquisa, ensinar e aprender leva os professores à reprodução de conteúdo em 

detrimento da atuação autônoma, que seria transpor para sua pratica, além do saber 

e do saber fazer, o auxílio ao aluno para ele participar ativamente na sua formação.  

Tendo em vista a insuficiência da formação pedagógica específica previa para 

a docência superior, entendemos que esta é construída ao longo do exercício da 

atividade, somando-se a ela, a história de vida e influencias externas; por isso nos 

parece razoável afirmar que não há uma fórmula ou maneira única de aprender a ser 

docente, mas há possibilidades e caminhos e, nestes, alunos, instituição e pares têm 

papel fundamental, pois considerando a docência como uma atividade de 

característica compartilhada, não seria possível pensar no processo de aprender a ser 

professor desconsiderando a efetiva participação dos sujeitos envolvidos no processo. 

Ainda que de forma esparsa, observa-se que algumas iniciativas vêm sendo 

incorporadas por instituições isoladas e para que a formação docente para ensino 

superior se consolide, é necessário um processo organizado, sistemático e 

intencional, elaborado por professores, instituições e políticas educativas. 
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2  O ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO E AS IES PRIVADAS 

 

O ensino superior brasileiro data do Brasil colônia, contudo, alguns autores 

como Cunha (2000), Martins (2009), Saviani (2010, p. 5) relatam que ainda que 

houvesse autorização de Portugal para funcionamento dos cursos de filosofia e 

teologia nos colégios jesuítas, no período colonial, os cursos superiores, 

“propriamente ditos”, só começaram a ser instalados no Brasil a partir de 1808 com a 

chegada da família real.  

Cunha (2000, p.152) informa que “Portugal não só desincentivou como também 

proibiu que tais instituições fossem criadas no Brasil” porque entendiam que os 

estudos universitários poderiam contribuir para o surgimento de movimentos 

independestes, por isso concediam um reduzido número de bolsas de estudo para 

que filhos de colonos fosses estudar em Coimbra. De forma similar, Schwartzman 

(2014, p.25) reforça que os portugueses entendiam o Brasil como um “território a 

explorar; assim, não criaram universidades nem escolas de nenhum tipo”. 

Com a chegada do príncipe regente, D. João VI ao Brasil, iniciou-se o processo 

de instalação das Instituições de Ensino Superior (IES) no modelo de cátedras1, que 

era o modelo adotado pela França naquela época.  

Saviani (2010), diz que: 

Surgiram, então, os cursos de engenharia da Academia Real da 
Marinha (1808) e da Academia Real Militar (1810), o Curso de Cirurgia 
da Bahia (1808), de Cirurgia e Anatomia do Rio de Janeiro (1808), de 
Medicina (1809), também no Rio de Janeiro, de Economia (1808), [...]. 
(SAVIANI, 2010, p.5). 

 

Para Cunha (2000) e Saviani (2010), o ensino superior brasileiro, até o final no 

império, ficou caracterizado por serem cursos isolados, cujas instituições eram de 

extrema simplicidade e por serem públicos, sob responsabilidade do Estado. 

Em 1827, cinco anos após a independência do Brasil, foi criado pelo então 

imperador Pedro I, o curso de Direito em Olinda e em São Paulo, formando-se assim, 

segundo Cunha (2000, p. 153) “a tríade dos cursos profissionais superiores que por 

 
1 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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tanto tempo dominaram o panorama do ensino superior no país: Medicina, Engenharia 

e Direito”. 

Autores como Cunha (2000), Saviani (2010) e Cacete (2014) relatam que as 

primeiras décadas após a proclamação da República em 1889, foram marcadas pela 

expansão do ensino superior, tendo como resultado a criação das primeiras 

universidades, já que anterior a este período nenhuma instituição tinha este status, 

pois eram faculdades isoladas. Foi também neste período, em 1911, que ocorreu a 

reforma Rivadavia Correia cujo propósito foi retirar da União o monopólio da criação 

de instituições de ensino superior. 

Pretendemos neste capítulo discutir justamente o crescimento do setor privado 

na Educação Superior e para tanto, faremos uma síntese da história da educação 

superior brasileira e priorizaremos a pesquisa a partir dos anos 1990, quando em 

decorrência da Reforma do Estado, a educação superior brasileira passa por uma 

grande transformação, especialmente após a promulgação da LDBEN/96.  

Segundo Cunha (2000, p. 157), nas décadas iniciais após a proclamação da 

República os latifundiários queriam seus filhos com formação superior para que 

tivessem um bom desempenho nas atividades políticas, para que tivessem 

reconhecimento social e para atenuar uma possível queda social e econômica 

enquanto os trabalhadores almejavam o ensino superior para seus filhos, como 

possibilidade de melhoria de condição de vida. Assim, numa época marcada pelas 

transformações econômicas e institucionais e pela luta dos liberais e positivistas por 

um ensino livre, iniciou-se o aumento da procura pelo ensino superior. (CUNHA, 

2000). 

Para atender a esta crescente demanda por ensino superior, a iniciativa privada 

deu seus primeiros passos. Cunha (2000) e Saviani (2010) destacam que em meio a 

prosperidade econômica decorrente da exploração da borracha, foi criada a primeira 

Universidade privada em Manaus, em 1909, para oferta dos principais cursos 

profissionalizantes e que tal instituição foi incorporada à Universidade Federal do 

Amazonas em 1962. Também exemplificam a Universidade de São Paulo, criada em 

1911 por um grupo capitalista para oferta de cursos como Medicina, Engenharia, 

Direito e outros, e que foi dissolvida em 1917.  

Por fim, os mesmos autores citam o caso da Universidade do Paraná, 

inicialmente privada, fundada em 1912 para oferta de cursos similares às duas 

anteriores e dissolvida posteriormente devido Curitiba ter população inferior a 100 mil 
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habitantes naquela época. Após alguns processos de transformação ela foi 

federalizada em 1951 dando origem à atual Universidade Federal do Paraná. 

Observa-se pelos exemplos citados que a entrada da iniciativa privada no ensino 

superior foi conturbada, contudo, como será apresentado mais a frente neste capítulo, 

ela se consolidou de forma efetiva a partir da Reforma Universitária em 1968. 

Diferente do ocorrido com as universidades de Manaus, de São Paulo e de 

Curitiba, a Universidade do Rio de Janeiro, atual Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), foi criada em 1920 através da fusão das faculdades isoladas de 

Medicina, Engenharia e Direito e serviu de modelo para grande parte das seguintes, 

como a de Minas Gerais em 1927, da Bahia em 1946 e do Rio Grande do Sul em 

1950. 

De forma ampla, Gomes e Oliveira (2012, p.29) conceituam universidade como 

sendo o local dedicado “à formação de pessoal de nível superior e à produção de 

conhecimento” e a caracterizam como uma “instituição social”. Desde 1959, Russel 

(2014, p. 253) deixava claro que as universidades deveriam atender aos propósitos 

de formar homens e mulheres para exercício profissional bem como para “buscar o 

aprendizado e a pesquisa sem preocupação com sua utilidade imediata”, pois a 

pesquisa é tão importante quanto a educação. Para Souza Filho (2006, p.178), 

universidade é “o lugar da formação de pesquisadores, pensadores independentes, 

produtores de conhecimento e de técnicas socialmente necessárias ao 

desenvolvimento do bem-estar humano. 

Cacete (2014) endossa o entendimento de Cunha (2000) e de Saviani (2010) 

apontando que o processo de industrialização e a centralização da população nos 

grandes centros, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, ocorridos a partir de 

1930, promoveram exigências cada vez maiores em relação a educação. A população 

demandava por ensino, particularmente o superior, pois o ensino superior existente 

no país até aquele momento se limitava a cursos eminentemente profissionalizantes 

como medicina, engenharia, direito e agronomia. Não havia até então cursos 

superiores nas áreas de humanas, ciências e letras. 

Ainda como indicado nos estudos de Cunha (2000), Martins (2009), Saviani 

(2010) e Cacete (2014), diversos acontecimentos de ordem política, social e 

econômica, que ocorreram no país ao longo do tempo, impactaram de forma direta e 

indireta na educação superior brasileira. São citados como exemplos: a criação do 

Ministério da Educação e Saúde Pública em 1930, a criação do Estatuto das 
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Universidades Brasileiras que estabeleceu os padrões de organização para as IES, a 

organização do movimento estudantil e criação da União Nacional dos Estudantes 

(UNE) em 1938, a criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em 1947 que 

marcou o processo de inovação acadêmica no ensino superior, a criação do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), ambos em 1951, a LDB de 

1961 que flexibilizou a oferta de cursos superiores fora de universidades e, a 

instauração do regime militar. Todos estes acontecimentos resultaram em mudanças 

no ensino superior brasileiro culminando na Reforma Universitária de 1968, que teve 

seu início no âmbito do movimento estudantil.  

Segundo Martins (2009, p.16), a Reforma Universitária promovida pela Lei nº 

5.540/68, aprovada em 28 de novembro de 1968, reformulou o ensino superior 

brasileiro produzindo “efeitos paradoxais” porque modernizou universidades federais, 

estaduais e confessionais, criou condições de articulação de ensino e pesquisa, aboliu 

as cátedras vitalícias e, institucionalizou a carreira acadêmica. 

Para Cunha (2000, p.176),  

A reforma universitária era definida como necessária para neutralizar 
o poder das cúpulas dirigentes da universidade, pois elas estariam 
comprometidas com a estrutura colonial e alienada em fase de 
superação. 

 

Com entendimento similar ao de Martins (2009), Saviani (2010), salienta que a 

Reforma Universitária tentou atender a duas demandas contraditórias. De um lado 

universitários, futuros universitários e professores que defendiam o fim da cátedra, a 

autonomia universitária, mais verbas para pesquisa e mais vagas, uma vez que os 

jovens excedentes embora obtivessem nota mínima de aprovação, não ingressavam 

na universidade pública por falta de vagas. De outro lado havia a demanda do grupo 

ligado ao regime miliar que defendia um ensino superior voltado para o mercado e ao 

projeto de modernização em consonância com o capitalismo internacional. 

Ainda que Cunha (2000) considere que o regime militar trouxe graves 

consequências ao ensino superior brasileiro, como por exemplo aposentadoria de 

pesquisadores experientes, demissão de reitores, intervenção administrativa e 

financeira e cerceamento das entidades estudantis, o autor relata que foi neste 

período que houve aumento dos recursos destinados a construção de novos campi; 

aquisição de equipamentos para laboratórios e institucionalização do período integral 
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e dedicação exclusiva dos docentes. O resultado citado por Cunha (2000) foi a 

expressiva ampliação do número de estudantes matriculados no ensino superior. 

Para Cacete (2014, p.1074) o padrão de ensino superior estabelecido na 

Reforma Universitária Lei nº 5.540/68, “público, gratuito, associar ensino e pesquisa, 

sendo preferencialmente oferecido por universidade”, não foi alcançado e o “Conselho 

Federal de Educação adotou medidas que possibilitavam a ampliação do ensino 

privado por meio de estabelecimentos isolados”; exemplo disso é que “Entre 1968 e 

1972, foram encaminhados ao CFE 938 pedidos de abertura de novos cursos, dos 

quais 759 obtiveram respostas positivas” Martins (2009, p.22) e no período de 1960-

1972, o crescimento das matriculas na rede privada foi de 983% enquanto que na rede 

pública não passou de 40%. (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 1976, apud CACETE, 

2014, p.1074).   

Martins (2009, p.17) argumenta que o ensino superior privado anterior à 

Reforma Universitária de 1968 se organizava de forma próxima ao ensino público, 

contudo após a reforma ele adotou os “moldes de empresa educacional voltada para 

a obtenção de lucro econômico e para o rápido atendimento de demandas do mercado 

educacional.” O mesmo autor complementa sintetizando que este padrão desarticula 

a pesquisa do ensino e converte o alunado em consumidor educacional.  

O estudo de Martins (2009, p.23) aponta que entre 1965 e 1980 o número de 

matrículas no setor privado saltou de 142 mil para 885 mil e que inicialmente “a 

expansão do setor privado laico ocorreu basicamente através da proliferação de 

estabelecimentos isolados de pequeno porte”, mas esta expansão foi afetada pela 

grave crise econômica enfrentada pelo país na década de 80. No período entre 1980 

e 1985, o mesmo estudo revela pequena redução do número de matrículas no setor 

privado, caindo de 885 mil para 811 mil no setor privado e aumentando de 492 mil 

para 556 mil no setor público.   

Foi no final da década de 1980 que muitos estabelecimentos isolados se 

transformam em universidades. Segundo Martins (2009, p.23), entre 1985 e 1996, o 

número de universidade particulares mais que triplicou, passando de 20 para 64 

estabelecimentos.  

Tudo leva a crer que a expansão das universidades privadas foi 
orientada pela percepção de seus proprietários de que a existência de 
estabelecimentos maiores, oferecendo cursos mais diversificados, 
teria vantagens competitivas no interior do mercado do ensino 
superior. (MARTINS, 2009, p.23). 
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Sampaio (2000) apresenta um outro olhar sobre o processo de transformação 

de estabelecimentos isolados em universidades. Para a autora, foi um ajuste do setor 

privado decorrente das mudanças ocorridas na legislação do ensino superior, uma 

vez que tanto a Constituição de 1988 quanto a LDB de 1996 flexibilizaram o princípio 

da autonomia para as universidades públicas e privadas possibilitando a criação e 

extinção de cursos e, o remanejamento de vagas, ou seja, reduziu o controle 

burocrático exercido pelo Ministério da Educação e criou condições favoráveis que 

têm sido aproveitadas pelo setor privado. 

Gonçalves (2008) e Martins (2009), reforçam o entendimento de Sampaio 

(2000) ao afirmarem que no início da década de 90 ainda se observava uma retração 

no número de matrículas do ensino superior privado e o governo, através do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) adotou políticas de flexibilização dos processos de 

autorização, reconhecimento e credenciamento, o que contribuiu para retomada da 

presença da iniciativa privada no ensino superior.  

No que se refere ao modelo de universidade, Saviani (2010, p.11) clarifica que 

até a Constituição de 1988 prevalecia no Brasil, um modelo de educação superior com 

forte presença do Estado tanto na organização quanto na regulação, o que o 

caracteriza como modelo napoleônico. Foi a partir da década de 80 com a criação das 

universidades de pesquisa e universidades de ensino, nomeadas universidades e 

centros universitários, respectivamente pelo Decreto 2.306 de 19 de agosto de 1997, 

que se observou maior presença da sociedade civil, o que configura o modelo 

saxônico. 

A educação superior passa por uma nova mudança a partir da Reforma do 

Estado iniciada em 1995, no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique 

Cardoso (1995-1998). Segundo Gonçalves (2008, p. 97) a ideia é que o Estado 

“reduza o seu papel de executor ou prestador direto de serviços, mantendo-se, no 

entanto, no papel de regulador ou provedor destes”. Cabe ressaltar que neste período 

vivíamos profundas reformas políticas e econômicas que se estenderam ao nosso 

sistema educacional e, segundo Souza e Faria (2004, p.925) este processo não foi 

privilégio do Brasil, o mesmo acontecia em outros países latino-americanos. Martins 

(2009, p.26) apresenta dados de 1990 a 2002 que evidenciam o crescimento da 

demanda por educação superior de aproximadamente 160%, se considerado o 

número de inscrições no vestibular e a oferta de vagas aumentou para 252%. Este 

crescimento foi absorvido pelas instituições privadas, já que havia retração das vagas 
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na rede federal; ainda que o ensino público continuasse sendo o mais procurado, 

inclusive com aumento de 5,7 candidatos por vaga em 1990 para 8,9 candidatos por 

vaga em 2004. (MARTINS, 2009, p.26). 

Ainda segundo Martins (2009, p.25) neste período a política educacional 

incorporou “princípios das agendas de organismos internacionais, que recomendavam 

a desregulamentação do ensino superior, a retração de gastos para este nível de 

ensino [...]”. Tais políticas incentivaram a expansão da iniciativa privada e entre 1995 

e 2002, as matrículas saltaram de 1,7 milhões para 3,5 milhões, o que corresponde a 

um crescimento de 209%. 

Sobre as agências internacionais, cabe um parêntese sobre sua atuação na 

educação superior brasileira. Conforme Beech (2012, p.417), a UNESCO – 

Organização das Nações Unidas, a OCDE - Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico e o Banco Mundial foram criados visando a reconstrução 

da Europa após a Segunda Guerra Mundial, contudo a função tornou-se redundante 

e seus papeis foram direcionados ao “desenvolvimento do mundo”. Ocorre que o “que 

começou como filantropia terminou em profissionalismo” e hoje a “transferência de 

conhecimento educacional” através de assessoria é considerada um dos principais 

papeis destas organizações, ou seja, o empréstimo não é somente financeiro, mas 

também de ideias. No Brasil, o discurso sobre educação global, trazido por estas 

organizações, teve início na década de 1990 e a orientação foi substituir, 

integralmente, o modelo educacional vigente pelo “modelo universal de educação para 

a era da informação, promovido pelas agencias”, contudo, tal orientação encontrou 

resistência, reinterpretações e uma de série de problemas práticos inesperados. 

(BEECH, 2012, p. 423). 

Para Maués (2009, p.474) e Martins (2009), o ensino superior sofreu grandes 

impactos com a Reforma do Estado porque passou a ser classificado como “serviço 

não exclusivo do Estado”; isso significou, aos olhos destes autores, um 

distanciamento do Estado, deixando de executar algumas funções e assumindo a 

responsabilidade de estabelecer metas a serem atingidas e de criar mecanismos de 

controle dos resultados obtidos, ou seja, assume um papel mais regulador e avaliador 

do que propriamente executor. 

 Assim como Martins (2009), Saviani (2010, p.14) reforça o crescimento do setor 

privado na educação superior através dos dados das tabelas 1 e 2 e, chama este 

crescimento de “avanço avassalador da privatização da educação superior”.  
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Tabela 1: Número de IES por categoria administrativa. 

ANO Nº IES 

IES PUBLICA IES PRIVADA 

Nº % Nº % 

1996 922 211 23 711 77 

2005 2.165 231 10,7 1.934 89,3 

                   Fonte: Adaptado de SAVIANI (2010, p. 14) 

 

Tabela 2: Número de alunos por IES.  

ANO Nº ALUNOS 

IES PUBLICA IES PRIVADA 

Nº % Nº % 

1996 1.868.529 725.427 39,35 1.133.102 60,65 

2005 4.453.156 1.192.189 26,77 3.260.967 73,23 

                               Fonte: Adaptado de SAVIANI (2010, p. 14)  

 

Em 2004, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorre uma nova 

reforma da educação superior por meio da lei orgânica que definiu “a instituição 

pública como modelo de referência para expansão do sistema”. (GONÇALVES, 2008, 

p.101).  

Segundo Mancebo (2004, p.846) a Lei Orgânica da Educação Superior foi 

resultado da discussão dos tópicos: “1) Missão da educação Superior, 2) Autonomia, 

3) Financiamento, 4) Acesso e permanência, 5) Estrutura e gestão, 6) Avaliação e 7) 

Conteúdos e programas”. Estas discussões resultaram, dentre outros, na instituição 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), na lei de reserva 

de cotas nas universidades federais e no Programa Universidade para Todos 

(PROUNI).  

Sobre este último, Gonçalves (2008, p.102), considera que ainda que o 

programa colabore com a democratização do ensino superior, ele “fere a concepção 

da reforma”, pois, as IES privadas que aderem ao programa recebem incentivos 

fiscais, o que na visão deste autor, seriam valores a serem destinados a melhoria e 

ampliação do setor público educacional.  



50 
 

Um outro ponto apresentado por Mancebo (2004) é a questão das parcerias 

público-privadas (PPP). Segundo a autora, o Governo justificativa o projeto sob a 

alegação de falta de recursos decorrente da dívida pública herdada por governos 

anteriores, porém, a autora salienta que o “projeto é amplo demais, delegando 

atribuições do Estado à iniciativa privada”. (MANCEBO, 2004, p.860). 

Para Mancebo (2004) e Gonçalves (2008), a educação superior não pode ser 

tratada como coadjuvante e é preciso desassociá-la dos mitos produzidos pelas 

agências internacionais. Goncalves (2008) enfatiza que as questões que envolvem a 

expansão do ensino superior privado no Brasil são amplas e profundas e que 

demonstram o esgotamento do modelo de crescimento com base na economia, no 

atendimento das demandas da sociedade e da forte intervenção dos organismos 

internacionais financiadores.  

Gonçalves (2008, p.107) complementa reforçando que “há uma preferência do 

governo pelo investimento na educação básica em detrimento do superior, deixando 

este nas mãos de atores privados” e Mancebo (2004) finaliza ratificando a 

necessidade de preservar a universidade como espaço de pensamento crítico e 

analítico e, de produção de ciência e cultura, ou seja, uma Instituição autônoma.  

Schwartzman (2014, p. 36), indica que as “Universidades, quando funcionam 

plenamente, são instituições complexas”. O autor desenvolve afirmando que:  

Elas incorporam alguns valores centrais consolidados, que são o da 
autonomia acadêmica de seus professores, o sistema de mérito, a 
valorização da pesquisa e do trabalho intelectual, a autoria e a 
colegialidade. Seu principal capital é a competência intelectual e 
profissional de seus membros, seus objetivos são múltiplos e, muitas 
vezes, conflitantes”. (SCHWARTZMAN, 2014, p. 36). 

 

E conclui que as IES públicas da América Latina entraram no século XXI com 

uma situação difícil, pois almejam a valorização da pesquisa cientifica e tecnológica 

de qualidade e ao mesmo tempo a ampliação do ensino visando o mercado de 

trabalho e a economia; o que para o autor, não está sendo alcançado. 

Também em relação às universidades públicas, Paula (2017) contribui com seu 

estudo sobre a questão da inclusão excludente. A autora comenta que o alto índice 

de evasão do ensino superior está relacionado ao papel do professor e a forma como 

o aluno se vê no ambiente universitário, ou seja, “o ingresso não garante a 

permanência na educação superior, sobretudo dos estudantes de baixa renda e das 

minorias étnicas”. (PAULA, 2017, p.311). No que se refere à dificuldade pedagógica, 
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a autora cita o fato de estudantes de baixa renda entrarem para o ensino superior com 

deficiências escolares do ensino médio e, no que se refere a dificuldade subjetiva, a 

autora reforça que há, no interior das universidades federais, uma continuação do 

processo elitista do passado, ou seja, ainda que o estudante consiga acesso, ele não 

se sente pertencente ao grupo e tende a evadir.  

Estes fatores somados aos incentivos promovidos pelos governos, suscitaram 

o crescimento da presença do setor privado na educação superior brasileira e o Censo 

da Educação Superior de 2016 (Brasil/INEP, 2016) confirma este cenário, pois indica 

que o setor privado respondia por 87,7% do total de IES enquanto somadas, as 

públicas correspondiam a 12,3%. O mesmo Censo indica que houve uma 

desaceleração no crescimento do número de matrículas de 2015 para 2016, contudo 

ainda assim, as matrículas na educação superior atingiram o número de 8.052.254, 

sendo que as IES privadas detiveram 75,3% (6.058.623) do total de matrículas e as 

públicas, 24,7% (1.990.078). No que se refere aos concluintes, o Censo de 2016 

revela que o número total de alunos que concluíram a educação superior em 2016 foi 

1.169.449 alunos, sendo 922.574 (78,9%) em IES privadas e 246.875 (21,1%) em IES 

pública. (BRASIL, 2016). 

O Censo de 2017, reforça a presença da iniciativa privada na educação 

superior, indicando que havia naquele ano 2.152 IES privadas e 296 IES públicas, ou 

seja, 87,9% da educação superior estava sob o domínio da iniciativa privada e 12,1% 

distribuídos entre os poderes municipal, estadual e federal. O número de alunos 

matriculados volta a crescer em 2017, atingindo o total de 8.286.663 matrículas 

distribuídas na seguinte forma: “As IES privadas têm uma participação de 75,3% 

(6.241.307) no total de matrículas de graduação. A rede pública, portanto, participa 

com 24,7% (2.045.356). (Brasil/INEP, 2017). 

Nota-se que as mudanças ocorridas na educação brasileira e com maior 

ênfase, na Educação Superior brasileira resultam das transformações ocorridas na 

sociedade, política, economia, geografia, e cultura, entre outros. Souza Filho (2006) 

torna este relato válido indicando que a universidade é uma “instituição 

incompreendida” e afirma que o Estado vem submetendo-a a regras que fogem ao 

conhecimento teórico desinteressado, que deveria ser seu fim. De fato, a universidade 

deve ser um bem social e atuar de forma autônoma, livre das pressões sociais, 

políticas e econômicas, promovendo o desenvolvimento humano nas diversas áreas 

do saber e para tanto, deve ser dado tempo e autonomia ao seu corpo docente. Tempo 
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para o professor pesquisar, conhecer seus alunos, acompanhar o que vem sendo feito 

acerca da sua matéria em outras instituições e em outros locais e, autonomia para 

criar, inovar e escolher a pratica pedagógica mais adequada ao seu grupo de alunos, 

afinal ele convive com as peculiaridades e diversidade da sala de aula e deve ser 

quem mais e melhor os conhece. 

Somando-se à a adaptabilidade da Universidade ao atual cenário econômico, 

político e social do país, há as questões do utilitarismo e mercantilização da educação, 

que de acordo com Bianchetti e Sguissardi (2017) vem se transformando num bem de 

consumo.  

Dito isso, abrimos aqui um novo parêntese para discutirmos a questão da 

educação como bem de consumo e da massificação do ensino superior à luz das 

considerações de Dubet (2015). O autor nos convida a refletir sobre os aspectos que 

envolvem a democratização do ensino superior uma vez que tal evento pode resultar 

no aumento do número de matriculados na educação superior, mas não garante a 

permanência e a conclusão destes. Para os conservadores, a massificação reduziu o 

“nível cultural das universidades” e a submeteu aos “interesses sociais”. (DUBET, 

2015, p.256). 

Dubet (2015, p.257) destaca que três aspectos impactam no ingresso do aluno 

à educação superior. O primeiro refere-se aos recursos financeiros, pois muitos 

estudantes precisam trabalhar para pagar seus estudos e “além disso o tempo 

dedicado ao estudo representa também uma perda de salário que muitas famílias não 

podem assumir”. O segundo está relacionado à desigualdade cultural que pode ser 

decorrente ou não, da desigualdade economia. O autor reforça que é mais difícil 

reduzir a desigualdade cultural que a econômica e, o terceiro aspecto tem a ver com 

a “estrutura geral do sistema educativo”, que conforme Dubet (2015, p.258), quanto 

mais aberto e democrático for o ensino secundário, mais democrático será o ingresso 

no ensino superior.  

Para Dubet (2015, p.258) “a massificação dos sistemas universitários reduz as 

desigualdades de acesso, mas acentua as desigualdades internas desses sistemas”, 

ou seja, “as verdadeiras desigualdades são medidas dentro do próprio sistema.”  

Outro aspecto apresentado por Dubet (2015, p.259) é a “meritocracia 

acadêmica, com os melhores estudantes sendo selecionados pelos melhores 

estabelecimentos e melhores cursos”. Isso provoca, segundo o autor, uma forte 

reprodução social e acentua as desigualdades.  
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Ainda segundo Dubet (2015, p.260) há de se observar os efeitos da 

massificação do ensino superior no que se refere ao diploma. O autor relata que 

“Quando os diplomas eram raros, sua ausência não era um estigma, o que não é mais 

o caso hoje” e que a “perda relativa de valor dos diplomas é vivida pelos envolvidos 

como um processo subjetivo de perda de status social”.  

 Retomando a análise de Bianchetti e Sguissardi (2017) a respeito do 

crescimento do ensino superior privado no Brasil, os autores indicam que ainda que 

tenha ocorrido uma certa expansão das universidades públicas a partir do segundo 

mandato do governo Lula, esta não foi suficiente para acolher o número de pessoas 

interessadas em ingressar no ensino superior e além disso sugerem que algumas 

políticas educacionais, como FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior e  Prouni - Programa Universidade para Todos contribuíram para a expansão 

das IES privadas, dada a especificidade de incentivos diretos ou de outra natureza.  

Para os autores a corrida rumo “a privatização/mercantilização e regulação da 

educação superior” não tem precedentes no que se refere a escala e escopo, embora 

o assunto venha de longa data, assim, commoditycidade resume o que os autores 

afirmam acerca da presença assegurada dos clientes (alunos) nos centros urbanos 

mais populosos do país. (BIANCHETTI E SGUISSARDI, 2017, p.42).  

Também é ressaltado por Bianchetti e Sguissardi (2017) o nítido afastamento 

do poder público no que se refere as responsabilidades sobre a educação superior e 

o visível veloz avanço das IES privadas, incentivadas pelos organismos financeiros 

como o Banco Mundial e o BID – Banco Interamericano do Desenvolvimento, a ocupar 

esta lacuna, o que resultou em abertura de capital na bolsa de valores dos quatro 

maiores players da educação em 2007; a saber: Anhanguera Educacional, Kroton 

Educacional, Estácio Participações e Sistema Educacional Brasileiro (SEB). Este 

relato é complementado por Sguissardi (2014) ao exemplificar a Kroton como 

destaque de crescimento no número de matrículas, uma vez que aumentou seu 

número de alunos em 1.896% de 2008 para 2013. 

Os autores afirmam que em pouco mais de dois anos, aproximadamente 50% 

das IES privadas se transformaram em instituições com fins lucrativos e deu-se o início 

das fusões, tendo como resultado quase que um monopólio da educação brasileira. 

Em 2014 havia 11 grandes grupos educacionais privados no Brasil, sendo sete de 

capital aberto e quatro, ainda não. Estes grupos embora tenham sofrido com as 

dificuldades impostas pelas Portarias ministeriais de 2015 sobre o Fundo de 
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Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) tiveram seu lucro financeiro 

mantido. (BIANCHETTI E SGUISSARDI, 2017, p.102).  

Em face do crescimento apresentado na educação superior privada, 

principalmente a partir da década de 1990, aumentou consideravelmente o número 

de vagas para professores e, para preenchimento destas vagas observa-se a 

presença dos profissionais de diversas áreas do mercado, sem que necessariamente 

tenham uma formação pedagógica prévia para o exercício do magistério universitário, 

com isso uma nova temática se apresenta: a formação docente para atuar no ensino 

superior. 

 Conforme apresentado no capítulo sobre a docência, nesta dissertação, a Lei 

nº 9.394/96 (Brasil, 1996) destina os artigos 61 a 67, do capítulo VI, aos profissionais 

da educação, contudo somente o artigo 66 se refere a formação para professores que 

atuam no ensino superior, o que parece ser insuficiente se considerarmos as 

implicações da atividade docente neste nível de ensino. O texto da Lei diz: 

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á 
em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 
mestrado e doutorado. 
Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com 
curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título 
acadêmico. (BRASIL, 1996). 
 

Veiga (2006, p.89), dentre outros autores indicados nesta dissertação, 

entendem que a Lei não é clara quanto à formação docente para o ensino superior, 

tal qual é para a formação docente do ensino básico, pois “não estabelecem 

orientações diretas para formação pedagógica do professor universitário”.  

A mesma Lei nº 9.394/96 define no seu Artigo 52 que as universidades devem 

ter no mínimo 1/3 do seu corpo docente com titulação de mestre ou doutor e 1/3 de 

docentes em regime de tempo integral. (BRASIL, 1996). 

Já o PNE – Plano Nacional de Educação, que tem vigência de 10 anos e foi 

promulgado pela Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014 destinou 4 das suas 20 metas 

ao ensino superior. Dentre estas destacam-se as metas 13 que versa sobre a 

qualidade da educação superior e a ampliação do número de mestres (75%) e 

doutores (35%) em efetivo exercício da docência superior e, a 14 que versa sobre o 

aumento do número de alunos dos programas de mestrado e doutorado de modo a 

atingir a titulação anual de 60mil mestres e 25mil doutores. (BRASIL, 2014) 
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 Isaia (2006, p.64) explica que para entender a docência e o papel do professor 

é necessário considerar o atual cenário universitário decorrentes das mudanças do 

mundo contemporâneo.  

Entre as mais significativas, notam-se: de um bem cultural, a 
universidade passou a ser um bem econômico; de um lugar reservado 
a poucos, tornou-se um lugar para o maior número possível de 
pessoas; de um bem direcionado ao aprimoramento de indivíduos, 
tornou-se um bem cujo beneficiário é o conjunto da sociedade;  e, 
ainda, transformou-se em mais um recurso do desenvolvimento social 
e econômico dos países, submetendo-se às mesmas leis políticas e 
econômicas; faz parte das dinâmicas sociais e está sujeita aos 
mesmos processos e as mesmas incertezas do âmbito político, 
econômico ou cultural que afetam todas as instituições sociais. (ISAIA, 
2006, p.64). 
 

 Além disso, há de se considerar a inexistência de preparação especifica para 

exercício da docência superior, uma vez que as licenciaturas são direcionadas a 

formação de professor para educação básica e que ainda que haja disciplinas 

esparsas voltadas para o magistério superior, nos cursos de Pós-graduação Lato e 

Stricto sensu, estas não garantem a formação pedagógica efetiva para exercício da 

docência universitária. 

Desta forma surgem alguns questionamentos que motivam a pesquisa: Quem 

é o professor universitário? O que o torna professor? Como e com quem ele aprende 

a sê-lo? Ele está preparado para trabalhar nesta nova Universidade? A formação 

pedagógica é necessária para exercício da docência universitária?  
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3  O CURSO DE ENGENHARIA E SEU PROFESSOR 

 

A engenharia é tão antiga quanto o próprio homem, e, segundo estudo de Costa 

(2014), desde os tempos mais primórdios, o homem precisou desenvolver métodos e 

ferramentas que suprissem suas necessidades de alimento, abrigo e segurança. 

Esses métodos e técnicas foram evoluindo com o passar dos anos e atualmente “A 

engenharia é uma ciência e uma profissão que aplica conhecimentos técnicos, 

matemáticos e científicos a fim de aperfeiçoar, implantar e criar utilidades para 

determinada função ou objetivo”. (COSTA, 2014, p.5).  

Silva Filho e Lobo (2012) ressaltam que “A engenharia é um fator determinante 

para o desenvolvimento econômico das nações” e “O ramo da construção civil, 

especialmente no Brasil, é uma das maiores alavancas do desenvolvimento 

socioeconômico do país”. (BERNARDINIS; ZAU e PACHECO, 2017, p.116).  

No que se refere a etimologia, a palavra engenheiro data do século XIV, e 

significava "construtor de engenhos (máquinas) militares". Veio do antigo francês 

engigneor, que por sua vez provinha da palavra latina ingenium, isto é, qualidade, 

talento, genialidade, habilidade.  

Neste capítulo serão discutidas as questões que envolvem o curso de 

graduação em Engenharia bem como dos docentes que nele ministraram suas aulas. 

O capítulo será dividido em três partes, tendo a primeira o propósito de apresentar um 

breve histórico da Engenharia, na segunda, abordaremos os aspectos que envolvem 

a Engenharia no Brasil e a terceira parte será voltada a discussão da formação e a 

prática docente no curso de graduação em Engenharia. 

 

3.1  BREVE HISTÓRICO DO CURSO DE ENGENHARIA 

  

Segundo Costa (2014), foi para suprir suas necessidades de alimentação e 

abrigo que nossos ancestrais transformaram pedra em objetos cortantes, 

desenvolveram a alavanca, descobriram o fogo, dominaram as técnicas agrícolas e 

de domesticação de animas, além das técnicas de modelagem de cerâmica e 

artefatos de caça. Desta forma ficou reduzida a necessidade de mudanças frequentes 

do local de residência em busca de alimentos e se deu o início das comunidades, o 

que resultou no desenvolvimento de tijolos, seguido mais tarde pela invenção da roda, 
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que se tornou uma das tecnologias mais uteis no mundo, tanto quanto a agricultura” 

(COSTA, 2014, p.6). 

O estudo de Costa (2014), indica que as primeiras civilizações datam de 3.500 

a.C. e que naquela época os egípcios já dominavam as técnicas de construção de 

barco de junco, trabalho com pedras, moldar cobre, irrigação, criação de aves e tração 

animal, e com base nas regras práticas e empíricas, mas sem fundamentação teórica, 

executaram obras que causam admiração como o “Farol de Alexandria, as Pirâmides 

do Egipto, os Jardins Suspensos da Babilónia, o Parténon, o Coliseu de Roma [...] e 

a Grande Muralha da China, entre outras [...]”. (COSTA, 2014, p.6). 

Com o surgimento da escrita, os conhecimentos foram registrados, 

armazenados e transmitidos de geração em geração. Muitas foram as contribuições 

dos povos antigos para o desenvolvimento da engenharia até chegar aos dias atuais. 

Segundo Costa (2014, p.8), Roma antiga “dominava o conhecimento para construção 

de estradas e engenharia militar, dentre outros, o que permitiu que fossem os 

primeiros a criar o teto em formato de abóboda, livrando-se da necessidade de apoiar 

os grandes vãos dos telhados em pilares. A Índia antiga dominava os conhecimentos 

de saneamento e planejamento urbano e foram os primeiros a ter esgoto fechado e 

suas técnicas consideravam princípios científicos da resistência dos materiais, 

presença de água e luz, dimensões adequadas para construção e preservação da 

higiene. A China antiga mudou o mundo por meio das suas invenções; foram eles que 

desenvolveram as técnicas de impressão, a pólvora e a bússola e, Portugal, no século 

XV e XVI, se destacou na navegação por deter as técnicas de construção das 

caravelas, que permitiram grandes descobertas marítimas. 

É inegável, conforme ressaltado por Costa (2014) que o conhecimento 

matemático dos gregos foi fundamental para o progresso da humanidade. Ele cita 

Pitágoras (século VI a.C.) como sendo uma das primeiras pessoas a usar argumentos 

puramente lógicos a princípios e axiomas, considerados base matemática 

fundamental para o desenvolvimento dos cálculos, utilizados na engenharia até os 

dias de hoje.  

SEVCENKO (1985, p.12), explica que entre os séculos XI e XIV, a Europa 

vivenciou grandes transformações nas áreas política, econômica, intelectual e cultura, 

o que gerou a necessidade de uma nova organização social e Costa (2014) 

complementa que o homem desenvolveu um olhar mais observador e atento aos 

fenômenos naturais e a ciência separou-se da filosofia tornando-se mais estruturada 
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e prática. Assim, deu-se início a engenharia cientifica, definida a partir do consenso 

de que tudo o que se fazia com bases empíricas e intuitivas era regido pelas leis da 

física e da matemática.  

Leonardo da Vinci e Galileu, nos séculos XV e XVII, podem ser 
considerados como os precursores da engenharia científica. Leonardo 
fez a primeira tentativa de aplicar a estática para a determinação das 
forças atuando em uma estrutura simples, ou seja, a primeira 
aplicação da matemática à engenharia estrutural. Seus estudos, 
entretanto, nunca foram publicados e permaneceram ignorados por 
séculos. Galileu publicou, em 1638, o famoso livro As duas Novas 
Ciências, que trata, entre outros assuntos, da resistência de vigas e 
de colunas, sendo assim o primeiro livro, em todo o mundo, no campo 
da resistência dos materiais. (COSTA, 2014, p.12). 

 

Os países foram se industrializando, a população foi se concentrando nas 

cidades, a burguesia cada vez mais fortalecida e enriquecida, investia na elaboração 

e aperfeiçoamento das técnicas de produção e na criação de máquinas para indústria 

e assim, o mundo foi dividido em duas partes: os países desenvolvidos, detentores da 

tecnologia e economicamente sustentáveis e os países menos desenvolvidos, que 

ocupam, até os dias de hoje, a condição de fornecedores de matéria prima e produtos 

agrícolas para os primeiros.  

Embora de difícil precisão, uma vez que o ensinamento de matérias que 

compõem a Engenharia ocorreu desde os tempos primórdios, Laudares e Ribeiro 

(2000) e Costa (2014), indicam que a École Royale des Ponts et Chaussées - fundada 

em 1747 em Paris, França foi a primeira escola de Engenharia segundo os padrões 

modernos.  

 

3.2  O CURSO DE ENGENHARIA NO BRASIL 

  

Conforme exposto no capítulo sobre o ensino superior no Brasil, o ensino da 

Engenharia, tanto quanto os demais do mesmo nível educacional, foi alavancado a 

partir da chegada da família real no país, em 1808. Costa (2014, p.14) explica que “o 

conhecimento foi incrementado pela existência de diversos tipos de profissionais na 

comitiva. Logo em seguida foram criadas as primeiras escolas técnicas na colônia”; 

portanto, ainda que tenha havido cursos regulares de engenharia no formato de aulas 

isoladas, segundo Santos e Silva (2008) o ensino formal de engenharia no Brasil teve 

início em 04 de dezembro de 1810 com a criação da Academia Real Militar (atual 
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Instituto Militar de Engenharia – IME), pelo então príncipe regente Dom João VI. As 

autoras esclarecem que “esta foi a primeira escola a funcionar nas Américas e a 

terceira no mundo, sendo antecedida somente pela Escola de Pontes e Calçadas, em 

1747, na França e pela Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho, em 

Portugal, em 1790. (SANTOS E SOUZA, 2008, p.22). 

Naquela época, como relatado por Kawamura (1981), o ensinamento da 

Academia era voltado estritamente às necessidades militares, ou seja, a Academia 

Real Militar formava “oficiais para armas” e também “engenheiros geógrafos e 

topógrafos com a finalidade de conduzir estudos e elaborar trabalhos em minas, 

caminhos, portos, canais, pontes, fontes e calçadas” (INSTITUTO MILITAR DE 

ENGENHARIA, 1999, p. 3). 

Foi somente após 64 anos da sua implantação, em 1874, que o ensino de 

engenharia passou a ser ministrado em estabelecimento não militar e a ter fins não 

bélicos. (CUNHA, 2000, p.155).  

“Até por volta de 1900, o exercício profissional era livre no Brasil, mas a partir 

dessa data”, como indica Costa (2014, p.19), o governo legislou sobre algumas 

atividades profissionais, visando reduzir o exercício ilegal da  profissão e assim, em 

1933 criou o Sistema CONFEA2 e em 24 de dezembro de 1966 regulou o exercício da 

profissão de Engenheiro através da Lei  nº 5.194 (Brasil, 1966), que caracteriza a 

profissão da seguinte forma:  

Art. 1º As profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo 
são caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano 
que importem na realização dos seguintes empreendimentos: 

a) aproveitamento e utilização de recursos naturais; 

b) meios de locomoção e comunicações; 

c) edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, 
nos seus aspectos técnicos e artísticos; 

d) instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas de água 
e extensões terrestres; 

e) desenvolvimento industrial e agropecuário. 

 

Santos e Souza (2008, p.30) contextualizam dizendo que no início do século 

XX o país viveu uma “turbulência econômica” decorrente da crise no mercado 

 
2 O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) é uma autarquia pública federal instituída 
pelo Decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, promulgado pelo então presidente da 
República, Getúlio Vargas. http://www.confea.org.br, acesso em 10/02/19.  
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cafeeiro, contudo o setor industrial cresceu e a engenharia se transformou para 

atender as demandas do processo econômico da época. Observa-se que as crises 

econômicas, políticas e sociais vividas ao longo da história brasileira, afetam não 

somente o mercado profissional, como também a educação e nela inclui-se a 

graduação em Engenharia que por vezes teve queda no número de ingressantes, 

contudo, as autoras indicam que: 

[...] a partir de 1970, o Brasil se encontra num período de grande 
expansão industrial. Novos métodos e técnicas de produção são 
introduzidos nas indústrias, e essas mudanças, em curso até hoje, 
demandam um novo tipo de profissional, incluindo o engenheiro – 
busca que prossegue até a presente data. (SANTOS E SOUZA, 2008, 
p.30). 

 

Desta época para os dias atuais, o país vem passando por muitas 

transformações, mas o processo metodológico de ensino na engenharia parece não 

ter acompanhado estas mudanças; segundo Molisani (2017, p.477) não há como 

reproduzir modelos de ensino do passado porque estes são insuficientes para 

responderem os problemas da sociedade do século XXI.   

Oliveira e Pinto (2012, p.3) esclarecem que antes da LDB/96 (Brasil, 1996), os 

cursos de Engenharia eram regulados pela Resolução nº 48/76 (MEC/CFE, 1976) que 

fixava os conteúdos mínimos, a duração e as habilitações, relegando os aspectos 

metodológicos e pedagógicos ao segundo plano. Com a promulgação da LDB – Lei 

nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (Brasil, 1966) e da Resolução 11/2002 

(MEC/CNE/CES, 2002), que regulamentou as DCN – Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, observou-se um foco mais 

filosófico direcionando “a formação de competências e na busca de uma abordagem 

pedagógica centrada no aluno com ênfase na síntese e na transdisciplinaridade”. Para 

Oliveira et al (2012, p.8) os avanços decorrentes da LDB e das DCN, aliados ao 

cenário de economia estável, da época, foram determinantes para o vertiginoso 

crescimento da “Educação Superior Brasileira a partir de 1997, com a expansão das 

IES existentes e a criação de muitas outras novas, especialmente no setor privado.” 

Os autores complementam informando que este crescimento acompanha as 

tendências econômicas regionais, havendo, portanto, variação entre estados da 

federação. No que se refere às exigências para abertura dos cursos de Engenharia 

no setor privado, os autores esclarecerem: 
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Uma barreira à abertura de cursos de Engenharia no setor privado tem 
sido a necessidade de alto investimento em laboratórios. Com a 
flexibilização determinada pela LDB, aliada ao surgimento de cursos 
que exigem menor número de laboratórios, esta questão deixou de ser 
a principal barreira e possibilitou ao setor privado investir na criação 
de cursos de Engenharia. Além disso, muitas IES Privadas têm 
resolvido o problema de necessidade de laboratórios através do 
aluguel de instalações do sistema SENAI (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial) e de IES públicas (CEFET, etc.), entre 
outros. (OLIVEIRA et al, 2012, p. 9). 

 

 O Censo da Educação Superior de 2016 (BRASIL/INEP, 2016), indica o total 

de 5.363 cursos de Engenharia no país naquele ano, sendo 1.558 em IES pública e 

3.805 em IES particular, o que ratifica a presença do setor privado neste nível de 

ensino. Tomando como exemplo o curso de Engenharia civil, cuja especialidade é a 

mais procurada pelos alunos, conforme dados do mesmo censo, observa-se que 

360.445 pessoas se matricularam em 2016, colocando o curso no 4º lugar em número 

de alunos matriculados, contudo somente 108.001 ingressaram e, 

surpreendentemente, tivemos somente 35.360 concluintes neste ano.  

 Sobre o alto índice de evasão ao longo do curso, Molisani (2017) sugere que a 

metodologia tradicional, a carência dos alunos em disciplinas básicas e a falta de 

experiência do docente (no caso de professor iniciante), são as principais razões de 

evasão nos cursos de engenharia. Soma-se à estas dimensões de ordem econômica 

e social decorrentes do atual cenário político e econômico do país. 

 No que se refere as especialidades da Engenharia, trata-se de uma área 

bastante abrangente e foi subdividida em especialidades por campo de aplicação. 

Conforme já relatado neste capítulo a Engenharia começou a se desenvolver a partir 

da utilidade militar, mas posteriormente, surgiram as especialidades tradicionais: 

Engenharia civil - modalidade com maior número de candidatos (Oliveira et al 2012), 

Engenharia mecânica, Engenharia elétrica, Engenharia química, Engenharia de 

minas, Engenharia agrônoma, Engenharia florestal e Engenharia zootécnica. 

Posteriormente, com avanço tecnológico surgiram novos campos como “o dos 

materiais, produção, aeronáutica, computação, informática, eletromecânica, 

mecatrónica, robótica, nanotecnologia, nuclear, molecular, ambiente, alimentar e 

muitos outros”. (COSTA, 2014, p.23). Atualmente, segundo Oliveira et al (2012, p.9) 

existem “mais de 250 denominações distintas de cursos de Engenharia autorizados 

ou reconhecidos na SESU (Secretaria da Educação Superior do MEC).  



62 
 

Para Laudares e Ribeiro (2000, p.2) as mudanças ocorridas no cenário 

profissional exigem em maior escala “o componente intelectual do trabalhador, em 

detrimento do componente físico-manual”, portanto espera-se que o engenheiro do 

século XXI possua habilidades e competências nas dimensões humana, social, 

econômica e política, além da técnica específica da formação. Bogossian (2000) 

também elenca competências que ultrapassam o conhecimento técnico como a fluidez 

na comunicação, o relacionamento interpessoal, o conhecimento sobre a organização 

em que trabalha o conhecimento sobre gestão, economia e política e os referentes a 

sociedade e a natureza. Bruno (2000) corrobora com os demais autores e 

contextualiza: 

Até recentemente, o engenheiro exercia atividades 
predominantemente técnicas, sendo responsável pela realização de 
pareceres técnicos, cálculos de projetos, desenho de peças e 
componentes, pela logística de processo. Atualmente, com as 
mudanças na organização da empresa que eliminaram muitos níveis 
hierárquicos intermediários e com o aumento da terceirização e 
redução de trabalhadores, inclusive engenheiros, suas atribuições 
foram ampliadas e tornaram-se mais diversificadas, incluindo 
conhecimentos administrativos, de marketing, de técnicas gerenciais 
participativas, de liderança e de estrutura de custos. (BRUNO, 2000, 
p.143). 

Este relato vai ao encontro do perfil do egresso da Engenharia citado no art. 3º 

da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002. 

O Curso de Graduação em Engenharia tem como perfil do formando 
egresso/profissional o engenheiro, com formação generalista, 
humanista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver 
novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na 
identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos 
políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética 
e humanística, em atendimento às demandas da sociedade (BRASIL, 
2002). 
 

Contudo para que o egresso da Engenharia tenha esta formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, há de considerar que o ensino superior brasileiro carece 

de investimentos, dentre outros, na área de capacitação e formação pedagógica dos 

seus professores.  

Molisani (2017) e Bernadinis; Zau e Pacheco (2017), consideram que grande 

parte das universidades reproduzem o método tradicional de ensino, tendo o professor 

como detentor do conhecimento e o aluno como receptor, em aulas expositivas 

alicerçadas na transmissão de informação e com avaliação de memorização como 
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medidor do aprendizado. Para os autores, ainda que atualmente os professores 

lancem mão da tecnologia, por meio de uso de retroprojetor, power point, internet, 

teleconferência, chat, uso de redes sociais, dentre outras, o que se observa, é que a 

mudança está mais voltada para atualização das ferramentas utilizadas do que da 

metodologia de ensino. Casarin (2012, p. 3) compactua do mesmo entendimento e 

reforça que “o grande desafio” no uso das tecnologias está em tornar a aula dinâmica 

e interessante, uma vez que o power point substitui as transparências, ou seja, 

“trocou-se seis por meia dúzia”.  

Desta forma, Mollisani (2017) reforça que não se identifica muitos exemplos de 

inovação que conduzam ao aprendizado baseado em “percepções ativas, sensoriais, 

visuais e globais”, próprias da área em questão e das diretrizes da legislação. 

(MOLISANI, 2017, p. 473). O autor reforça que “na tentativa de atender as demandas 

do atual mercado de trabalho, o Conselho Nacional de Educação (CNE) propôs novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Engenharia (DCNCE)” definindo que 

os conteúdos serão agrupados em básico, profissionalizante e específico (MOLISANI, 

2017, p. 476) e que tais diretrizes estão sendo implantadas pelas IES, contudo 

observa-se resistência, por parte de alguns professores, em mudar velhas práticas de 

ensino. 

Estas afirmativas encontram-se com as de Bazzo, Pereira, Linsingen (2000 

p.23), que consideram a formação específica para a docência universitária de 

fundamental importância para superação do modelo tradicionalista e conservador de 

ensino e assim, melhorar a qualidade de ensino na Engenharia e; também com as de 

Oliveira e Pinto (2012, p.4) que afirmam “Ao professor de engenharia não basta mais 

dominar o conhecimento cientifico e técnico dos conteúdos [...]. Faz-se necessário 

que o docente conheça e aplique métodos e técnicas de ensino/aprendizagem 

estruturados e consistentes [...]”. Isso posto, conclui-se que há de se rediscutir a 

criação de cursos de formação pedagógica para a docência em Engenharia, pois há 

um longo caminho a ser percorrido para atingirmos o perfil de egresso estipulado no 

art. 3º da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002.  

 

3.3  O PROFESSOR DO CURSO DE ENGENHARIA  

 

 Quando falamos do professor do curso de Engenharia nos deparamos com 

questões similares às apresentadas no capítulo sobre ensino superior no Brasil e setor 
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privado. Parece-nos que de modo geral há uma crise na educação superior tanto no 

papel do Estado quanto no papel do professor e da Instituição. Fica claro que a 

docência superior deve ser alvo de reflexões que considerem sua importância para o 

desenvolvimento do país.  

 Este capitulo destina-se a discussão sobre os aspectos que envolvem a 

formação pedagógica e a prática docente dos professores que ministram aula nos 

cursos de Engenharia, pois à luz do referencial teórico adotado nesta dissertação, 

constata-se ser um tema ainda distante do esgotamento e que portanto, merece 

dedicação por parte do poder público, das IES, dos professores, alunos e sociedade 

em geral. Algumas questões norteiam nossa pesquisa, como por exemplo: Quais são 

as atribuições do professor do ensino superior? Quais os pré-requisitos necessários 

para ser professor no curso de graduação em Engenharia? A formação pedagógica 

previa é necessária? Como o professor-engenheiro aprende a sê-lo?  

 Para Molisani (2017), a formação pedagógica do professor engenheiro é objeto 

de ampla discussão. De um lado, temos um profissional com perfil técnico que não é 

estimulado à pesquisa e que, por convite ou interesse, assume a função de professor. 

Aqui, fazemos um parêntese para reforçar, como apresentando no capítulo da análise 

dos dados, que o grupo desta pesquisa  diverge do discurso de Molisani (2017) no 

aspecto do estímulo a pesquisa, pois dos 10 professores entrevistados, somente 2 

não tem mestrado, sendo que destes, 1 está na fase final do mestrado e no mesmo 

grupo há 2 pós-doutores.  

 Oliveira e Pinto (2012, p.1) salientam que há um tempo não muito distante, 

bastava o ex-aluno engenheiro ser “bom aluno” na concepção dos professores 

efetivos, para ser convidado a docência, ou seja, o título acadêmico e a experencia 

profissional não eram as exigências mais importantes para o ingresso na docência”. 

Molisani (2017) endossa este entendimento ao ressaltar que muitos engenheiros são 

convidados à docência porque a demanda por professor na engenharia é maior que a 

procura e a legislação permite a atuação do professor com formação Lato sensu desde 

que a IES possua 1/3 do seu quadro de docentes com título de mestre e/ou doutor, 

como definido no art. 52 da LDB/96 (Brasil, 1996). Em consonância com Molisani 

(2017), Mezzadri et al (2010, p.4) expõe que “Nos cursos de engenharia ainda 

prevalece a ideia de quem sabe, sabe ensinar” e frisa: 

É preciso levar em consideração a atuação dos docentes-
engenheiros, pois este, em sua formação especifica, não obteve 
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conteúdos relacionados com a formação pedagógica, no entanto, vão 
construindo a sua prática de ensino a partir de experiências do 
cotidiano da sala de aula, modelos positivos e negativos dos seus ex-
professores, troca de informações com os colegas docentes e, 
investimentos na titulação, com intuito de obter uma melhor pratica 
docente. (MEZZADRI et al, 2010, p.2). 
 

 Mezzadri (2010, p.4) ainda contribui alertando que diferente do que muitos 

pensam, os cursos de Pós-graduação não estão diretamente ligados a aplicação 

pedagogia e sim, voltados para pesquisa, portanto, não é raro encontrar um “recém 

titulado doutor” com dificuldades relacionadas à ação pedagógica. O estudo de Vaz e 

Gilberto (2016) aponta para questões similares, para eles a situação que envolve a 

formação do professor engenheiro é muito delicada. Os autores discorrem que “A 

obrigatoriedade da formação em nível de Pós-graduação para a docência no Ensino 

Superior, conforme expresso na LDB (BRASIL/96), levou muitos programas de Pós-

graduação a oferecer disciplinas voltadas para a docência.” Há controvérsia na 

interpretação da Lei, pois para alguns outros autores, como Veiga (2006), Isaia (2006),  

Pimenta (2008) e Estrela (2014), a lei não é clara quanto às exigências para atuação 

do docente no ensino superior uma vez que a redação faz uso da palavra preparação 

e não formação. Pimenta e Anastasiou, 2002, p.106), concordam com os últimos 

autores e reforçam a importância da formação pedagógica do futuro professor 

engenheiro, para evitar que o mesmo “fique à mercê da própria sorte, improvisando 

ações em sala de aula que seu bom senso lhe diz ser necessárias.” 

 Casarin (2012, p.3) defende a necessidade de modernização do curso e da 

capacitação didática do engenheiro que se torna professor; para ele, “A didática e a 

atualização docente nas engenharias são imprescindíveis para evitar o [...] 

descompasso com a realidade do mercado de trabalho” e sugestiona: “A pergunta que 

se faz é: será que os atuais programas de Pós-graduação (mestrado e doutorado) que 

priorizam a pesquisa e a produção científica estão mesmo cumprindo essa função de 

capacitar para a docência? Mezzadri et al (2010, p.1) entende que não; eles apontam 

que não basta ter o título de mestre e/ou doutor para obter um bom desempenho em 

sala de aula e sustentam que o professor com “bagagem empírica [...] está melhor 

“treinado” para passar esta experiência adquirida para seus alunos”. Assim também 

pensa a maioria dos professores entrevistados na pesquisa de campo que deu origem 

a esta dissertação; para eles, o título de mestre e/ou doutor não é garantia de boa 

didática do docente.  
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 Em consulta aos periódicos da CAPES, usando o filtro “formação para 

engenheiro professor”, encontramos 209 artigos, sendo que somente 5 discorrem 

sobre a formação docente, propriamente dita. Já no site scielo.br e na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), não há trabalhos cadastrados com este 

filtro. 

 Na revista da ABENGE – Associação Brasileira de Educação em Engenharia, 

consultamos os 5 últimos anos e, sobre formação docente para engenheiros, 

encontramos 1 artigo em 2017, 6 artigos em 2016, 1 artigo em 2015, 2 artigos em 

2014 e “0” em 2013.  

 Estes dados mostram que quando falamos de formação docente universitária, 

temos uma vasta bibliografia, mas quando filtramos a formação docente para 

engenharia, temos poucos resultados. Talvez a razão seja o que Molisani (2017) 

apontou: o engenheiro professor não ser incentivado à pesquisa e quando a procura, 

o faz por iniciativa própria, não havendo uma parcela expressiva com suporte 

institucional.  

 Cabe reforçar o indicado por Oliveira e Pinto (2012, p.7) que para formar o 

engenheiro que atenda as demandas da atual sociedade, com o perfil de 

competências, habilidades e atitudes indicadas na legislação, faz-se necessário um 

novo perfil de professores. Os autores também elencam que tanto quanto o 

conhecimento do conteúdo, os professores precisam participar de eventos que 

contribuam com seu desenvolvimento acadêmico, precisam acolher os alunos, 

contribuir com a formação ética e moral dos mesmos, ser empreendedor e contribuir 

o desenvolvimento da cidadania dos alunos perante a sociedade e o meio que o cerca. 

Conclui-se que o Engenheiro que se “aventura” na atividade do magistério se depara 

com inúmeras dificuldades para garantir a qualidade no processo de ensino-

aprendizagem e que o curso de formação específica para docência superior poderia 

ser um grande aliado na busca de vencer tais desafios.  

 No próximo capítulo, apresentaremos os resultados da pesquisa de campo, e 

acreditamos que somado às contribuições do referencial teórico adotado nesta 

dissertação, seja possível contribuir promovendo oportunidade de reflexão sobre os 

possíveis caminhos que favoreçam a atuação de um profissional técnico, sem 

formação pedagógica previa, na docência; entendendo que esta atuação reflete no 

processo de aprendizagem do aluno, na instituição e na sociedade como um todo.  
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4  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA  

 

Este capítulo destina-se à apresentação e discussão dos dados coletados na 

pesquisa de campo e tem o propósito de favorecer uma análise reflexiva sobre a 

formação pedagógica do professor de engenharia, bem como sobre os desafios que 

enfrentam no exercício da docência, as estratégias que criam para enfrentá-los, além 

de outros aspectos relacionados à profissão docente. 

Conforme Moreira e Calefe (2008, p.17) toda pesquisa supõe uma 

“investigação sistemática, crítica e autocrítica” e tem como objetivo principal a 

contribuição com o avanço do conhecimento. Ainda que o conhecimento revelado pela 

pesquisa seja incompleto “ele pode e deve contribuir para melhora da qualidade de 

ensino [...]” (MOREIRA E CALEFE, 2008, P.19). 

Para realização desta dissertação optou-se pela pesquisa qualitativa que 

segundo o entendimento de Poupart, et al (2014, p. 130) tem a “superioridade 

metodológica” evidenciada quando se tem por “objetivo aprofundar processos ou 

fenômenos complexos”, o que nos parece afim ao objeto desta pesquisa.  

Moreira e Caleffe (2008) também indicam a pesquisa qualitativa para os casos 

de exploração de características de indivíduos e cenários que não podem ser 

descritos facilmente de forma numérica. Os mesmos autores salientam que a 

entrevista “precisa seguir um plano relacionado aos objetivos estabelecidos pelo 

pesquisador”. (MOREIRA E CALEFFE, 2008, p.169).  

O trabalho de campo foi realizado em três campi de uma IES privada que 

embora, sem tradição nos cursos de Engenharia, atua em todos os estados da 

federação e em muitos municípios do o estado do Rio de Janeiro. A seleção dos campi 

teve como critério a existência de turmas em andamento em cursos de Engenharia, 

para obtenção de dados atuais; a diversidade de formação acadêmica do corpo 

docente, para obtenção de olhares amplos e diferenciados sobre o mesmo objeto de 

estudo, e, por fim, a diversidade do perfil dos alunos, pois conforme indicado por Paula 

(2017), a visão do aluno sobre o professor, as deficiências escolares do ensino médio 

e as dificuldades subjetivas estão relacionadas com o processo de aprendizagem, o 

que, envolve a ação docente.  

Os campi selecionados localizam-se no estado do Rio de Janeiro: Um na região 

central do município de Niterói; outro em região periférica do município de Nova Iguaçu 

e o último; no centro do município do Rio de Janeiro. Todos com turmas em 
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andamento em diversas especialidades da Engenharia como por exemplo Engenharia 

Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Petróleo, 

Engenharia da Computação, Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia 

Elétrica, entre outras. Para referência na análise de dados, os campi serão citados 

como campus “A”, campus “B” e campus “C”, respectivamente. 

A Instituição de Ensino Superior (IES) em questão atua no ensino superior há 

mais de 40 anos, possui mais de 500 mil alunos e está presente em todas as unidades 

federativas do Brasil. Oferece cursos de Graduação, Pós-graduação Lato e Stricto 

Sensu, além de cursos Extensão.  

Nos campi “A” e “C”, os contatos iniciais foram feitos via telefone e endereço 

eletrônico das coordenadoras de um dos cursos de Engenharia que, por serem 

sujeitos da pesquisa, se disponibilizaram a participar e indicar professores que 

pudessem contribuir. Neste mesmo contato foram agendados dia e hora para entrega 

pessoal da carta de apresentação com os referidos propósitos da pesquisa bem como 

para as entrevistas e outras informações, sobre os demais professores, importantes 

para o prosseguimento da pesquisa.  

Já no campus “B”, o contato inicial foi presencial com o gestor da Unidade, 

momento em que foi agendado data e hora para entrega da carta de apresentação 

com os referidos propósitos da pesquisa. Neste segundo encontro, ele indicou a 

coordenadora do curso de Engenharia Civil e de Produção para sugerir os nomes dos 

professores que pudessem contribuir e a partir daí, foi mantido contato presencial com 

a coordenadora para obtenção dos contatos dos professores.  

De posse dos contados dos professores, foi enviada mensagem via whatsApp 

e/ou endereço eletrônico para consulta e agendamento das entrevistas, quando 

aceitas.  

Para coleta dos dados fez-se uso de entrevista, considerada por Poupart et al 

(2014, p. 216) “instrumento privilegiado de acesso à experiência dos autores” e por 

Moreira e Caleffe (2008, p. 166) “uma conversa com um propósito”. Dentre as 

possibilidades, optou-se pela entrevista semiestruturada de forma a não limitar os 

entrevistados nas suas respostas, mas havendo um tema norteador.  

Foram realizadas dez entrevistas. Cinco no campus “C”, três no campus “A” e 

duas no campus “B”. Optou-se por esta quantidade de entrevistas por considerar que 

o instrumento utilizado requer maior envolvimento do pesquisador para obtenção de 

entrevistas de boa qualidade considerando-se, também o número de professores 
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disponíveis em participar da pesquisa no tempo indicado. Cabe ressaltar que para 

escolha dos docentes, considerou-se, além da indicação dos coordenadores, nosso 

interesse pela trajetória acadêmica indicada no curriculum lattes de cada professor. 

Tendo como objetivo principal pesquisar a formação e prática de docentes do 

curso de Engenharia de uma IES privada, diante da possível ausência de formação 

pedagógica prévia, bem como dos possíveis desafios enfrentados, optou-se por dividir 

as entrevistas em quatro blocos, com o propósito de aprofundar a conversa nos temas 

de interesse da pesquisa, sem, contudo, limitar a liberdade de expressão do 

entrevistado.  

Todas as entrevistas foram gravadas com o consentimento dos professores, 

que leram, preencheram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e foram informados de que os dados obtidos com a referida entrevista seriam 

utilizados somente para fins acadêmicos e que o anonimato seria mantido. Desta 

forma, visando cumprir com o combinado, os nomes dos entrevistados foram 

substituídos por Sonia, Otavio, Clara, Glaucia, Carlos, Marcos, Elenice, Val, Almir e 

Robson; dispostos na sequência de realização das entrevistas.   

O primeiro bloco da entrevista teve como propósito conhecer o perfil do 

professor em relação à sua formação na graduação; nível de escolaridade; profissão; 

área de estudo; tempo de docência e de mercado (caso tenha atuado); disciplina (s) 

que ministra; se tem formação pedagógica e o entendimento quanto à relevância 

desse tipo de formação. 

O segundo bloco foi destinado à trajetória docente e incluiu a obtenção dos 

dados de ingresso na docência; as motivações; as influências (caso tenha havido); 

como chegou à docência no ensino superior e os motivos que justificam o interesse 

pelo ensino superior.   

O terceiro bloco teve como objetivo abordar as questões que envolvem os 

desafios encontrados no início da docência; as estratégias adotadas para superá-los 

e a percepção sobre as mudanças ocorridas ao longo do tempo que interferem ação 

docente. 

No quarto bloco o propósito foi pesquisar a relação entre a docência na 

Engenharia e o mundo profissional, para tanto, indagamos se os professores 

percebem diferença na atuação docente entre o professor com prática no mercado de 

trabalho afim a sua área de formação e o professor sem esta prática. Também 
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perguntamos sobre as estratégias utilizadas para aproximar a teoria da prática e qual 

a visão deles em relação à profissão docente. 

Encerradas as entrevistas, foram feitas as transcrições e em seguida, diversas 

leituras que proporcionaram a familiaridade com os dados coletados. Na sequência, 

iniciou-se o processo de análise dos dados, entendido por Moreira e Caleffe (2008, 

p.186) como “ponto culminante da pesquisa”.  

Carlomagno e Rocha (2016) endossam afirmando que a sistematização dos 

dados é uma das etapas de maior importância e que a análise dos dados está 

diretamente relacionada à adequada coleta dos mesmos e citam Janis (1982), que 

enfatiza: 

A análise de conteúdo fornece meios precisos para descrever o 
conteúdo de qualquer tipo de comunicação: jornais, programas de 
rádio, filmes, conversações quotidianas, associações livres, 
verbalizadas, etc. As operações da análise de conteúdo consistem em 
classificar os sinais que ocorrem em uma comunicação segundo um 
conjunto de categorias apropriadas. (JANIS, 1982 [1949], p. 53). 

 

Para realização desta etapa, além do já citado, também foram observadas as 

considerações de Castro, Ferreira e Gonzalez (2013, p. 61), ao apontarem que “A 

análise dos resultados de uma pesquisa é um processo sistemático de busca e 

organização visando obter maior compreensão dos materiais coletados [...]”; os 

tópicos sugeridos por Moreira e Caleffe (2008, p. 188 apud Hitchcock e Hughes, 1989), 

como: “a) familiarizar-se com as transcrições; b) considerar os limites de tempo; c) 

descrever e analisar os dados; d) isolar as unidades gerais de significado; e) relacionar 

as unidades de significado aos objetivos da pesquisa; f) extrair padrões e temas [...]” 

e; algumas indicações de Moreira e Caleffe (2008, p. 193 apud Tesh, 1990), dentre 

elas o fato de que os dados são agrupados em unidades de significância, mas mantem 

conexão com o todo e, de que a manipulação dos dados de uma pesquisa qualitativa 

é uma “atividade eclética”, não havendo uma única maneira de executá-la.  

Em relação a criação de categorias, Carlomagno e Rocha (2016, p.178-182) 

contribuem descrevendo didaticamente as categorias consideradas apropriadas, a 

saber:  

Regra 1: Regras claras de inclusão e exclusão nas categorias.  

Regra 2: As categorias precisam ser mutuamente excludentes 
(exclusividade).  
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Regra 3: As categorias não podem ser muito amplas. Ou: não coloque 
coisas diferentes no mesmo saco (Homogeneidade). 

Regra 4: as categorias devem contemplar todos conteúdos possíveis, 
e “outro” precisa ser residual (exaustividade).  

Regra 5: Objetividade, sem subjetivismos (“confiabilidade”). 

 

Sobre a regra 1, os autores explicam que “Devem existir regras formais, claras, 

objetivas e escritas e que [...] A ausência desta regra leva ao problema de informações 

de inclusão/exclusão incompletas ou insuficientes” (CARLOMAGNO E ROCHA, 2016, 

p.178). Na regra 2 é enfatizado que não pode haver sobreposição e/ou redundância 

de elementos entre as categorias, ou seja, dados de uma categoria não devem constar 

em outra. A regra 3 descreve que “[...] as categorias devem ser estritas, homogêneas. 

Isto é, elas não devem ser tão amplas ao ponto de serem capazes de abarcar coisas 

muito diferentes em uma mesma categoria”. (CARLOMAGNO E ROCHA, 2016, 

p.180). A 4ª regra é uma alerta sobre a possibilidade de criação de uma categoria de 

outros, pois, conforme sinalizado por estes autores, pode haver conteúdos que não 

se encaixam nas categorias criadas.  

Por fim, a 5ª regra, é definida por Carlomagno e Rocha (2016, p.182) como a 

“a prática de classificação [...] e está intimamente relacionada às demais regras. Para 

eles “A ciência – verdadeira ciência – é um campo onde não se permite achismo” e, a 

confiabilidade dos dados deve ser priorizada independente do evento de mensuração, 

do instrumento ou da pessoa.  

Assim, à luz do referencial teórico adotado nesta dissertação, foi possível, 

através de uma organização sistemática dos dados, organizar e interpretar os dados 

obtidos na pesquisa.  

 

4.1  UM OLHAR SOBRE O PROFESSOR DE ENGENHARIA   

 

 As repetidas leituras das entrevistas favoreceram a organização dos dados em 

categorias visando responder às questões de estudo à luz do referencial teórico 

adotado nesta dissertação.  

Os dados serão apresentados em quatro blocos sequenciais, sendo o primeiro 

voltado para apresentação do perfil dos professores; o segundo tem o objetivo de 

conhecer a trajetória docente. No terceiro serão apresentados os dados referentes 

aos desafios identificados, as estratégias de superação e as mudanças de ordem 
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interna e externa observadas pelos professores ao longo do tempo e que interferiram 

na sua ação docente. No quarto e último bloco, serão abordados os aspectos que 

envolvem a relação entre a docência na Engenharia e o mercado de trabalho; o que 

vem sendo feito pelos professores para aproximar a teoria da prática e como os 

professores os veem em relação a profissão. 

 

4.1.1  Perfil dos professores 

 

Faz-se necessário apresentar o perfil dos professores entrevistados 

destacando a formação acadêmica, profissão, tempo de atuação na docência, tempo 

de atuação no mercado de trabalho, disciplinas que lecionam e formação pedagógica 

para atuar no ensino superior; para posterior análise do caminho percorrido até à 

docência do ensino superior, bem como desafios, estratégias de superação e demais 

questões de estudo destacadas anteriormente nesta dissertação. 

Na intenção de complementar o perfil dos entrevistados, optou-se por também 

apresentar os gráficos 1 e 2 que ilustram a distribuição por gênero e idade do grupo 

pesquisado. 

 

   Gráfico 1 – Distribuição por gênero    Gráfico 2 – Distribuição por idade 

 

Fonte: Elaborados pela autora a partir dos dados colhidos nas entrevistas. 

 

No que se refere à titulação, além das informações apresentadas no Quadro 1, 

cabe ressaltar que do total dos entrevistados, dois são pós-doutores e que um dos 

entrevistados está em fase final do mestrado. Observa-se também que nove são 

graduados em cursos das Ciências Exatas e somente um em Economia, curso de 

Idade

entre 30 e 40 anos

entre 40 e 50 anos

entre 50 e 60 anos

Sexo

MASCULINO FEMININO
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Humanas, porém leciona a disciplina de Estatística nas Engenharias. Quando 

perguntados sobre a atual atividade profissional, todos responderam que atualmente 

se dedicam exclusivamente às atividades que envolvem a docência, seja ministrando 

disciplinas, coordenando cursos e/ou fazendo pesquisa. 

 

Quadro 1 – Perfil dos docentes – formação e profissão 

Nome Formação 
Ano de 

conclusão  
Titulação atual 

Profissão 

atual 

Sonia 

Matemática 

2000 Doutora 

Professora e 

coordenadora 

Universidade Estadual de 

Mato Grosso do Sul 

Engenharia Mecânica 

2001 
Engenharia Mecânica - 

UFRJ - 2010 Universidade Estadual de 

Mato Grosso do Sul 

Otavio 

Engenharia Química 

2007 

Doutor 
Professor e 

coordenador 
Universidade Industrial de 

Santander 

Engenharia Química - 

UNICAMP - 2012 

Clara 

Engenharia Civil 

1986 

Doutora 

Professora e 

coordenadora 

Instituto Superior Politécnico 

José Antonio Echevarría 

Havana 

Engenharia Civil - PUC - 

2005 

Glaucia 

Engenharia Química 
2007 Doutora 

Professora e 

coordenadora 

UENF 

Licenciatura em Química 
2011 

Ciências dos Materiais - 

IME - 2017 
Unigranrio 

Carlos 
Física 

1997 
Doutor 

Professor 
UFRJ   UERJ - 2002 

Marcos 

Matemática 

1987 

Mestre 

Professor 
UNIG 

Ensino de Ciências com 

ênfase em Matemática - 

Unigranrio - 2010 

Elenice Engenharia Química 1989 Especialista 
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UERJ 

Engenharia de Segurança 

do Trabalho - CEFET - 

1992 
Professora e 

coordenadora 
Licenciatura em Química 

2000 Ergonomia - UERJ - 2005 
UERJ 

Val 

Engenharia Civil 

1997 

Mestre 

Professora 
UVA 

Engenharia Civil - UFRJ - 

2001 

Almir 

Engenharia Civil 

1984 

Especialista 

Professor 
UVA 

Metodologia do Ensino 

Superior - UVA - 1991 

Robson 

Economia 

1986 

Mestre 

Professor e 

coordenador Faculdade Newton Paiva  

Economia Aplicada - 

Universidade Federal de 

Viçosa - 2001 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados colhidos nas entrevistas. 

 

O Quadro 2 é utilizado para ilustrar as informações referentes ao tempo de 

mercado e de docência, além das disciplinas lecionadas por cada entrevistado. 

 

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

Nome Tempo de mercado 
Início da 

docência 

Tempo de 

docência 

(anos) 

Disciplinas que 

leciona 

Sonia Estágio 1999 20 

TCC 

Teoria das filas 

Estágio supervisionado 

Otavio 1 ano 2013 6 

Estatística 

Cálculos 

Físicas 

Mecânica dos fluidos 

Energias alternativas 

Clara 12 anos 1986 33 
Resistência dos 

materiais 
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Teoria das estruturas 

Estruturas de aço 

Estágio supervisionado 

Glaucia Não atuou 2009 10 

Ciências do ambiente 

Engenharia sustentável 

Química 

Materiais de construção  

TCC  

Carlos 

Não disse o tempo, 

mas trabalhou como 

analista de sistema 

1997 22 Físicas  

Marcos 2,5 anos 1991 28 Cálculos 

Elenice 25 anos 2005 14 

Gerenciamento de 

resíduos sólidos 

Planejamento e 

controle de recursos 

energéticos 

Gestão ambiental e 

desenvolvimento 

sustentável 

Análise de impactos 

ambientais 

Val 22 anos 2004 15 

Teoria das estruturas I 

Teoria das estruturas ll 

Obras hidráulicas 

Almir 28 anos 1988 31 Desenho 

Robson 10 anos 1987 32 Estatística 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados colhidos nas entrevistas. 

 

 Nota-se a partir destes dados que cinco professores atuaram por 10 anos ou 

mais no mercado de trabalho e que nove têm 10 anos ou mais de experiência na 

docência, sendo que seis tem mais de 20 anos de experiência como docente.  

No que se refere às disciplinas lecionadas pelos entrevistados, há uma 

predominância de disciplinas dos ciclos profissionalizantes e específicos. São 8 

disciplinas do ciclo básico e 19 dos ciclos profissionais e específicos, sendo que as 
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professoras Sonia, Clara e Glaucia atuam em disciplinas de final de curso como 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Estágio supervisionado.  

No Quadro 3 são apresentados os dados referentes à formação pedagógica 

dos entrevistados. Conforme discutido no capítulo sobre a docência, o artigo 66, do 

capítulo IV da Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) 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”.  

Para Veiga (2006), Isaia (2006) e Pimenta (2008), a legislação é precária em 

relação à formação para a docência universitária, pois as licenciaturas são 

direcionadas para a formação de professor para educação básica e que ainda que 

haja disciplinas esparsas voltadas para o magistério superior, nos cursos de Pós-

graduação Lato e Stricto sensu, estas não garantem a formação efetiva do docente 

para exercício da docência superior, por se tratarem de cursos voltados para 

pesquisa.  

 A palavra “prioritariamente” no texto da Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), 

concede flexibilidade a outras formas de preparação para o magistério superior, mas 

não as define. Favero et al (2015), sugere a formação continuada como um bom 

caminho para o desenvolvimento profissional do professor. O que se vê na prática é 

que a formação continuada, além de não ser a definida na legislação vigente como 

curso de formação para docência universitária, muitas vezes fica a cargo dos 

professores, sem apoio institucional. 

 Veiga (2006) reforça que, da forma como o texto é apresentado no art. 66 da 

LDBEN (BRASIL, 1996), o docente “será preparado (e não formado)”. A autora 

também enfatiza que a falta de definição sobre a formação pedagógica para o 

professor universitário, assim como o foco na titulação e na pesquisa comprometem 

a qualidade da educação superior. A ausência de políticas públicas específicas para 

a formação do professor universitário também é destacada por Therrien, Dias e 

Leitinho (2016, p. 22), ao sintetizar que a “docência universitária também requer 

formação profissional específica para seu exercício”.  

Em consonância com os demais autores, Cruz (2017) reitera que a discussão 

sobre a formação docente vem sendo interpelada há bastante tempo, principalmente 

pelos integrantes da área e que, ainda hoje, o debate é pertinente em face dos 

desafios a que estão submetidos a escola e seus integrantes. A mesma autora aponta 

que o conhecimento da didática é decisivo para o exercício da docência e que seu 
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estudo ocupa posição estratégica nos cursos de licenciatura. Ocorre que tais cursos 

são voltados para docência na educação básica, ou seja, reforça a lacuna na formação 

docente universitário. 

 Considerando, à luz do referencial teórico adotado nesta dissertação, que a 

LDBEN (BRASIL, 1996) não define a formação pedagógica para docência 

universitária, o Quadro 3, apresenta as informações sobre a formação acadêmica dos 

professores entrevistados e o entendimento deles quanto à relevância da formação 

pedagógica para o ensino superior. 

Observando o Quadro 3, nota-se que 5 professores cursaram licenciatura, o 

que segundo o art. 62 da LDBEN (BRASIL, 1996), os habilita para docência na 

educação básica. Nota-se também que 9 dos 10 entrevistados possuem curso de 

mestrado e/ou doutorado, ainda que estes não sejam definidos pela legislação vigente 

como cursos de formação e sim de preparação para a docência universitária. 

 

Quadro 3 – Perfil dos docentes – formação acadêmica  

Nome Formação acadêmica 

Acha necessário ter 

formação pedagógica para 

exercício da docência 

superior? 

Sonia 

Licenciatura em matemática, mestrado, 

doutorado, pós-doutorado e cursos 

oferecidos pela IES 

sim 

Otavio 
Mestrado, doutorado e cursos oferecidos 

pela IES 
não respondeu 

Clara 
Mestrado, doutorado e cursos oferecidos 

pela IES 
sim 

Glaucia 
Licenciatura em química, mestrado, 

doutorado e cursos oferecidos pela IES 
sim 

Carlos 
Licenciatura em física, mestrado, 

doutorado e pós-doutorado 
ajuda, mas não é fundamental 

Marcos Licenciatura em matemática sim 

Elenice Licenciatura em química sim 

Val Mestrado e cursos oferecidos pela IES sim 

Almir 
Pós-graduação Lato sensu em metodologia 

do ensino superior 
sim 
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Robson Mestrado e cursos oferecidos pela IES ajuda, mas não é fundamental 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados colhidos nas entrevistas. 

 

 Quando questionados sobre a importância da formação pedagógica para 

exercício da docência no ensino superior, sete responderam que consideram 

importante e relevante; o professor Otavio não respondeu e os professores Carlos e 

Robson acham que ajuda, mas não é fundamental, conforme se pode constatar no 

depoimento do professor Carlos: 

[...] Não sei até que ponto essa formação pedagógica [...] vai 
influenciar tanto porque a formação pedagógica que você tem na 
verdade é para o segundo grau e não é para o ensino superior. 
[...]Porque ele forma você, pelo menos naquela época, formava para 
ser um pesquisador ou cientista. Não formava você para ser um 
professor. 

 

A fala do professor Carlos valida o entendimento das autoras Veiga (2006), 

Isaia (2006) e Pimenta (2008), além de Favero et al (2015) e Therrien, Dias e Leitinho 

(2016) a respeito da lacuna na LDBEN (BRASIL, 1996) sobre a formação docente 

universitária.  

Já as professoras Sonia, Clara e Glaucia consideram a formação pedagógica 

muito importante. A professora Sonia disse:  

Acho. Principalmente pra nossa área que é chamada de ciências 
duras né, porque nós somos uma área fria, se a gente entrar e ensinar 
um cálculo ali, o aluno vai aprender aquele cálculo, mas ele vai sair só 
com aquele cálculo, ele não vai aprender esse lado humano que tem 
a parte pedagógica de tentar interpretar quem é que vai comprar, 
quem vai querer aquele cálculo, o que tem ali por trás [...] Para que 
aquilo vai servir? Como é que eu vou chegar e explicar isso para 
aquele coleguinha que não sabe, então eu acho que é a formação 
pedagógica que nos dá as armas para enfrentar esse tipo de batalha, 
então é uma formação um pouco mais humana [...]. 

 

A professora Clara se considera uma boa professora, mas acha que seria ainda 

melhor se tivesse um curso de formação pedagógica para docência superior. Ao ser 

indagada, ela disse:  

Claro, sem dúvida. Eu acho que sim. [...] O que acontece na 
engenharia é que a gente é mais prática [...] talvez seria melhor se eu 
tivesse passado assim por um curso específico [...] eu acho que se eu 
tivesse feito um curso seria muito melhor porque ensina técnicas. 
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E a professora Glaucia relatou: 

[...] eu acredito que o professor que tenha algum curso na área 
pedagógica isso facilita muito, porque o professor... ele, passa a ter 
noções de didática que um professor que trabalha só no mercado de 
trabalho não tem, então até a questão do planejamento da aula o 
professor que fez uma licenciatura, um mestrado em educação, uma 
Pós em educação, eu acho que ele consegue melhorar algumas 
ferramentas de trabalho. Não digo em questão de formação, ah o 
professor que fez Pós, ele é melhor que o professor que é só 
engenheiro, não. Eu acho que ele passa a facilitar mais o trabalho dele 
porque ele passa a utilizar ferramentas pedagógicas que vão ajudá-lo 
em sala de aula. [...] eu me considero uma boa professora graças as 
experiências que eu tive no ensino médio [...] muitos alunos acabam 
questionando é a questão do professor realmente ter uma formação 
na área pedagógica, eu acho que isso muda muita coisa. 

 

Ainda que seja possível afirmar que todos os professores entrevistados 

atendem as exigências do artigo 66, do capítulo IV da Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), 

quanto à preparação para exercício do magistério superior; ao compararmos com o 

referencial teórico adotado nesta dissertação, não é possível afirmar que eles tenham 

formação pedagógica para ensino superior. Assim, observa-se que, 

independentemente da definição da lei, este grupo de professores tem traçado 

caminhos próprios de preparação pedagógica e aperfeiçoamento profissional. Acho 

que pode terminar aqui.   

 

4.1.2  O ingresso na docência 

 

 Isaia (2006, p.63) destaca que o professor universitário é um ser único 

resultante da tessitura de três dimensões e que se faz necessário estudar “[...] a 

trajetória vivencial dos professores e o modo como eles articulam o pessoal, o 

profissional e o institucional e, consequentemente, como vão se (trans) formando, no 

decorrer do tempo”. 

Buscamos conhecer o caminho percorrido até o ingresso na docência superior, 

para melhor entender as motivações e influências que tiveram implicações na prática 

dos professores do grupo pesquisado.  O Quadro 4 sintetiza essas informações. 
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Quadro 4 – Ingresso na docência superior 

Nome 
Como ingressou na docência? 

E na docência do ES? 

Ingresso na 

vida 

profissional 

Motivação para 

ser docente 
Influência 

Sonia 

Foi profa. do ensino médio 

quando terminou faculdade, 

depois foi monitora no mestrado 

e depois recebeu convite para 

ser profa. na Gama Filho 

Docência 

Identificação com a 

profissão e 

percepção de 

habilidade para 

exercê-la 

Mãe é 

professora 

Otavio 

Foi monitor no doutorado e 

depois fez seleção para 

professor na IES onde trabalha 

no momento 

Empresa 

Interesse em 

compartilhar 

experiências e 

conhecimentos  

Não 

respondeu 

Clara 

Foi monitora da graduação na 

faculdade que cursou em Cuba e 

depois fez seleção para profa. na 

UESO - Universidade Estadual 

da Zona Oeste 

Empresa 

Paixão em 

compartilhar 

experiências e 

conhecimentos  

Professores 

eram muito 

bons 

Glaucia 

Substituiu uma amiga num curso 

de pré-vestibular, depois foi 

lecionar no ensino médio e 

depois fez seleção para profa. na 

IES onde trabalha no momento 

Docência 

Gratidão por 

contribuir na 

formação dos 

alunos 

Pais são 

professores 

Carlos 

Participou da seleção para prof. 

do ensino médio no colégio 

Gama e Souza e depois recebeu 

convite desta IES para ser prof. 

no ES 

Empresa 
Acha a profissão 

interessante 

Não 

respondeu 

Marcos 

Participou de seleção para prof. 

do ensino fundamental na 

prefeitura de Angra; depois 

lecionou no ensino médio e pré-

vestibular e depois recebeu 

convite para ser prof. do ES na 

UGB - Universidade Geraldo de 

Biase 

Empresa 

Gosta da troca com 

os alunos, sente 

prazer em estar 

com eles e se 

sente jovem 

quando próximo 

deles.  

Não 

respondeu 
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Elenice 

Recebeu convite para participar 

do processo seleção de docentes 

na IES onde trabalha no 

momento. 

Empresa 

Adora a profissão e 

acha excelente 

deixar uma marca 

positiva na vida dos 

alunos. 

Marido é 

professor 

Val 

Foi monitora na graduação 

quando cursou Engenharia na 

UVA, depois monitora no 

mestrado, depois profa. 

convidada em faculdade em 

Natal e depois recebeu convite 

para ser profa. na IES onde 

trabalha no momento 

Empresa Amor 

Professor 

da 

graduação 

Almir 

Recebeu convite para lecionar no 

ensino médio técnico de um 

curso de desenho e depois 

recebeu convite para ser prof. do 

ES na UVA 

Empresa 

Gratificação por 

perceber a 

evolução do ser 

humano para além 

da capacitação 

profissionalmente e 

sim como pessoa.  

Não 

respondeu 

Robson 

Ministrou aulas em cursos 

preparatórios para concurso, 

depois monitoria nos mestrados 

e não falou como entrou no ES 

Empresa 

Nunca refletiu 

sobre isso, foi 

acontecendo, mas 

gosta muito de dar 

aula e da interação 

com os alunos. 

Não 

respondeu 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados colhidos nas entrevistas. 

 

Do universo pesquisado, as professoras Sonia e Glaucia iniciaram suas 

trajetórias profissionais na docência; embora graduadas em Engenharia, não atuaram 

no mercado de trabalho na área de formação. Os oito demais professores tiveram 

experiência no mercado de trabalho afim à sua formação na graduação antes de 

ingressarem na docência. Os professores Otavio, Carlos e Marcos, atuaram por 

menos de 3 anos no mercado de trabalho e migraram para docência onde 

permanecem até o momento e a professora Val, embora goste muito de lecionar, 

pretende retornar ao mercado de trabalho em paralelo à docência. Curiosamente, o 
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professor Marcos disse ter ingressado na docência porque ficou desempregado, mas 

que hoje viu que foi melhor para ele. Segue a transcrição da sua fala.  

[...] eu fiquei desempregado na época [...] em 91 eu comecei a dar 
umas aulas particulares [...] me motivei a fazer concurso para Angra 
dos Reis como professor e aí acabei entrando na prefeitura [...] hoje 
eu sei que Deus colocou pra mim o meu caminho certo [...]  foi a melhor 
coisa que me aconteceu [...]. (PROFESSOR MARCOS). 
 

Analisando os dados do Quadro 4, observa-se que seis dos dez entrevistados 

ingressaram na docência pela Educação Básica enquanto quatro deles, os 

professores Otavio, Clara, Elenice e Val ingressaram diretamente na Educação 

Superior por meio de convite ou processo seletivo. Os professores que exerceram a 

docência na Educação Básica foram unânimes em dizer que almejavam o Ensino 

Superior e, embora não considerem o mestrado e o doutorado como cursos de 

formação para professor do ensino superior, consideram como necessários para 

atuarem neste segmento por isso todos, exceto o professor Almir, possuem a titulação 

mínima de mestre.  

Como justificativa pelo interesse na docência superior foram citados: 

• Melhor remuneração 

• Maior visibilidade social 

• Maior valorização profissional 

• Estímulo ao crescimento intelectual  

Quando perguntados por forma de ingresso, quatro participaram de processo 

seletivo e seis foram convidados; o que demonstra que na Engenharia, algumas vezes 

a expertise profissional é privilegiada, não só pela ausência de políticas de formação 

para esse segmento, mas  talvez pela própria natureza do curso, que exige formação 

técnica bastante especializada  , atualizada que integre teoria e prática. a teoria da 

prática  

No que diz respeito à influência para ingresso na docência, cinco não 

informaram, dois receberam influência dos pais, dois, de professores que tiveram ao 

longo dos estudos e uma, do marido. 

Quando perguntados sobre a motivação para ser docente, todos responderam 

de forma positiva demonstrando gostar de ser professor. A seguir destacamos alguns 

relatos que evidenciam esta conclusão. 
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“[...] é uma questão muito gratificante você conseguir entregar aquele aluno 

para o mercado de trabalho preparado, é uma coisa que sempre me motivou muito 

[...]”. (Professora Glaucia). 

“[...] Eu acho que eu me sinto muito jovem [...] Eu consigo perceber que é uma 

troca muito grande, uma coisa que me dá prazer em estar ali, nesse universo”. 

(Professor Marcos). 

“[...] Adoro... É excelente, você tem alunos, que são alunos muito bacanas, 

então deixa uma marca positiva né, é interessante [...]”. (Professora Elenice).  

“[...] Eu amo... desde pequena né, eu dava aula para meu irmão, queria porque 

queria dar aula [...]”. (Professora Val). 

O professor Almir, apresentou a questão da ética profissional no seu relato, 

conforme descrito a seguir.  

 [...] me apaixonei nessa carreira desde o meu primeiro dia nesse 
curso de desenho [...] a gente nota a evolução do ser humano no 
aprendizado que você deu a ele, uma capacitação para ele evoluir 
profissionalmente e como pessoa também, porque não só a questão 
do ensino da parte técnica, mas eu acho que é fundamental também 
a gente educar o aluno, a ética profissional, como proceder, o que 
fazer, o que não fazer, o que é ético, o que não é ético; então essa 
parte educacional também é tão importante quanto o ensinamento 
técnico da matéria propriamente dita, e isso pra mim sempre foi 
apaixonante, sempre gostei, é do coração. (Professor Almir).  
 

Neste sentido cabe destaque ao entendimento de Ribeiro (2013, p. 26) que 

indica que o propósito do trabalho do professor universitário é formar cidadãos em 

“múltiplas dimensões: técnica, ética e político-social”, sendo o professor 

contemporâneo, “o mediador no processo de construção do saber” e não mais aquele 

que transmite o conhecimento. Ribeiro (2013, p.36) argumenta que “A universidade 

tem a grande responsabilidade social de fazer esta ponte entre si e a sociedade, de 

apresentar aos estudantes o mundo das profissões, de fortalecer o diálogo com a 

comunidade e de aprender fazendo no contato com o seu próprio campo”. A autora 

complementa sugerindo que “O trabalho educativo da universidade visa ao 

desenvolvimento dos estudantes como pessoas nas suas múltiplas capacidades”. 

(RIBEIRO, 2013, p. 37).  

As contribuições de Ribeiro (2013) se somam à de García (2009), ao indicar 

que independentemente do nível de formação a que se refere, a formação docente é 

um processo amplo, onde devem ser considerados os princípios éticos, didáticos e 

pedagógicos comuns. Leone (2012, p. 11) complementa resumindo que “[...] a 
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formação de professores – e, mais especificamente, a qualidade desta formação – 

coloca-se como uma questão crucial a ser debatida e, sem dúvida, uma das mais 

importantes áreas de investimento no campo das políticas públicas para a educação”. 

Além de Ribeiro (2013), Leone (2012) e García (2009), retomamos as ideias de 

Veiga (2006), Isaia (2006) e Pimenta (2008), que afirmam não haver um perfil 

profissional claro para o professor universitário, que não há uma formação especifica 

e que faltam políticas públicas claras para nortear a formação pedagógica para este 

nível de ensino. 

 

4.1.3  Desafios e estratégias na docência superior  

 

Ao serem questionados sobre os desafios identificados no início da docência 

superior, somente o professor Almir não relatou nenhum. Ele disse: “Não, não tive 

desafios profissionais. Desde minha primeira aula da minha vida profissional, sempre 

foi bastante tranquila sem problema nenhum”. Os nove demais professores 

entrevistados relataram alguma situação que mereceu atenção e preparo para lidar, 

porém não associaram estes desafios à ausência de formação pedagógica específica 

para o ensino superior. O Gráfico 3 ilustra os desafios citados por eles. 

Outro aspecto relevante é que dois dos professores que atuaram na Educação 

Básica antes do ensino superior disseram que a experiência adquirida naquele nível 

de ensino contribuiu para o exercício da docência superior. Seguem os relatos destes 

professores. 

“[...] eu acredito que essa experiência que eu tive durante quatro anos no ensino 

médio me tornou uma professora melhor no ensino superior [...]”. (Professora 

Glaucia). 

“Eu acho que [...] sinceramente, o grande desafio não está no nível superior 

não, estaria mais no nível fundamental e médio [...]”. (Professor Marcos). 
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Gráfico 3 – Desafios da Docência  

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados colhidos nas entrevistas. 

 

Conforme apresentado neste gráfico, os três aspectos mais citados pelo grupo 

entrevistado estão relacionados a fatores relacionados outros que não a dificuldades 

de natureza especificamente pedagógica, como a diversidade de perfil dos alunos, 

que também apresentam déficit de aprendizagem de conteúdos da Educação Básica 

e desvalorização profissional, o que corrobora ideias de autores anteriormente 

citados, dentre os quais Gomes (2012), Leone (2012) e Mancebo (2004).  

Sobre a desvalorização profissional, Gomes (2013, p. 165), ressalta que “[...] 

não se justifica que a crise da educação possa ser analisada somente em função dos 

baixos salários percebidos pelos profissionais da educação”. O autor complementa 

indicando “Parece que esse caminho é excessivamente tortuoso, se não 

considerarmos que a ação profissional do professor está condicionada por uma série 

de outros fatores e inserida num processo muito mais amplo que o seu espaço/tempo 

de atuação”. Leone (2012, p.35) complementa sugestionando:  

Vivenciamos, hoje, portanto, um processo simultâneo de 
desvalorização salarial e social da profissão docente, cujas 
consequências, em termos de “recrutamento” de novos professores e, 
mais do que isso, de expectativas dos atuais professores em 
permanecer na docência, não podem ser ignorados.  

 

Em relação ao déficit de aprendizagem da Educação Básica, o tema é ainda 

mais amplo, pois conforme apontado por Leone (2012), as transformações ocorridas 
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no mundo, dentre elas a inserção da mulher no mercado de trabalho, reduziu a 

quantidade de tempo de socialização familiar, repercutindo no processo de 

aprendizagem e demandando maiores responsabilidades educativas à escola. Outro 

aspecto considerado por Leone (2012) tem a ver com a desmotivação dos alunos 

acerca da importância do estudo, pois conforme a autora, “a esperança de que, por 

meio da expansão do ensino fossem geradas as condições para a igualdade e a 

ascensão social das camadas menos favorecidas da população não se comprovou na 

realidade. Como consequência, o abandono da ideia de educação como promessa de 

um futuro melhor e a falta de apoio e de reconhecimento do trabalho do professor por 

parte da sociedade tornaram-se cada vez mais evidentes”. (LEONE, 2012, p. 34). A 

autora conclui dizendo que os professores recebem a culpa quando algo não ocorre 

dentro do esperado.  

No que se refere à diversidade de perfil dos alunos, Mancebo (2004, p. 857) 

clarifica que “A sociedade globalizada permanece como sociedade de classes, sujeita 

a todas as exclusões carreadas pelo capitalismo e não pode ser tomada como uma 

realidade naturalizada à qual a universidade deva adaptar-se.” Leone (2012), alega 

que a transformação do ensino de elite numa educação em massa, resultou em 

desmotivação nos alunos, o que também é indicado por Paula (2017, p. 305) ao 

afirmar que “A expansão e a massificação da educação superior representam o 

primeiro passo no sentido da democratização do sistema, porém não são suficientes 

para a inclusão, de fato, das camadas social e historicamente excluídas”. 

A seguir serão transcritos alguns relatos referentes aos desafios mencionados 

pelos professores entrevistados. 

[...] eles me chamaram para dar aula de modelagem de matemática, 
aí falaram que iam montar lá no campus de Cabo Frio [...] ia ser a 
primeira faculdade particular a dar aula de modelagem matemática, ia 
vir direto da COPPE [...]. Enquanto está saindo essas coisas todas, 
entra na sala ali é dá aula de Astronomia. (Professora Val). 

 

Bom realmente eu tive que preparar aula bem rápido. Eu tive que 
começar dando duas disciplinas que eu não tinha preparado [...]. Aí eu 
tive que pegar e preparar mais ou menos em um mês duas disciplinas 
que era tecnologia da construção, que é menos complicado, mas 
fundações e contenções você sabe que é mais complicado. 
(Professora Clara). 

 

[...] o grande problema deles é o sair e chegar em casa porque quando 
dá 22 horas as pessoas de casa ficam reportando para eles “olha não 
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vai dar para você chegar em casa hoje. Está tendo operação policial, 
está tendo briga, tiroteios na comunidade”. (Professor Carlos). 

 

O professor Otavio, engenheiro químico, ingressou na docência superior 

através de processo seletivo para ministrar a disciplina de estatística no curso de 

graduação em Psicologia na IES em que trabalha atualmente. Para ele este foi um 

grande desafio. Segue seu relato.  

[...] comecei com um grande desafio porque alunos de psicologia não 
gostam de cálculos, não gostam de números, a maioria [...] já estava 
com as aulas totalmente prontas focadas para fazer cálculos, aí eu 
cheguei numa realidade totalmente diferente. Eu tive que mudar meu 
planejamento porque o aluno não está acostumado [...] foi um grande 
desafio aí eu percebi que as turmas, cada uma tem uma característica 
específica. Por mais que você seja formado numa área você tem que 
se adequar a esta turma também. Não pode chegar e exigir uma coisa 
que eles não têm capacidade [...] o maior desafio é, acho que você 
tem que trabalhar com a turma, saber a necessidade da turma e criar 
esta aula de acordo com a necessidade que a turma tem. 

Na sequência, os professores falaram das estratégias utilizadas para darem 

conta dos desafios. Tendo como premissa a afirmação de Pimenta (2005) e Barbosa 

(2011), dentre outros, de que não há uma formação pedagógica específica para a 

docência superior e a de Veiga (2006, p.89) de que “As políticas públicas não 

estabelecem diretamente orientações para a formação pedagógica do professor 

universitário”; como o professor aprende a sê-lo? 

O quadro a seguir apresenta as estratégias utilizadas por cada um dos 

entrevistados para superar os desafios da docência; bem como indicação de  

 

Quadro 5 – Estratégias e mudanças ao longo do tempo 

Nome Estratégias Mudança ao longo do tempo 

Sonia 

Ter atenção às 

diferenças de cada 

turma 

Experiência ajudou a entender as 

diferenças entre alunos e turmas 

Otávio 

Adequar a 

metodologia de 

trabalho a cada turma 

Amadurecimento contribuiu para 

identificar necessidade de mudança 

Clara 
Estudar e motivar os 

alunos 

Aprendi a motivar os alunos e adaptar 

a metodologia à cada turma 
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Glaucia 

Fez cursos de 

aprimoramento e 

estudou muito, o que 

contribuiu para 

desenvolvimento de 

competências como a 

paciência 

Experiência e aprendizado 

Carlos 

Escutar o aluno e 

adaptar a metodologia 

de trabalho às 

possibilidades de 

cada turma 

Aprendi a motivar os alunos e 

entender as particularidades de cada 

turma 

Marcos 
Desenvolver 

confiança 

Experiência me tornou mais seguro, 

me ajudou a visualizar problemas com 

antecipação, me tornou mais conciso 

e mais apto a perceber necessidade 

de mudança 

Elenice Manter-se atualizada 

Experiência e maturidade me 

ajudaram a lidar de forma menos 

estressada com os problemas de sala 

de aula 

Val Estudar  
Maturidade me tornou mais esperta 

para identificar problemas  

Almir 

Não identificou 

desafios por isso não 

citou estratégia 

Evolui no comportamento e na técnica 

Robson 

Adequar a 

metodologia de 

trabalho a cada turma 

Maturidade me ajudou a perceber as 

diferenças entre turmas e adaptar 

metodologia de trabalho 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados colhidos nas entrevistas. 

 

Analisando os dados coletados e apresentados no Quadro 5, observa-se que 

aprimoramento e adaptação são as estratégias mais citadas pelo grupo entrevistado, 

o que confirma o entendimento de Pimenta (2008) ao indicar que a aprendizagem do 

professor universitário se dá por meio do processo de socialização, de uso da sua 
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intuição, de pesquisas pessoais e discussão com os pares e lembrança de seus 

professores passados.  

A professora Sonia relatou que por ser filha de professora e ter sido inserida no 

meio acadêmico desde criança, não observou grandes desafios para exercício da 

docência e que discutia com sua mãe alguns problemas que surgiam. Afirmou também 

que hoje tenta ajudar os colegas:  

E hoje eu sinto assim, os colegas vem muito me procurar, “Ah (*) a 
gente não tá conseguindo fazer isso ou aquilo, o que você acha?” 
Então eu digo “Poxa, já tentou o método Kanban3 de metodologia 
ativa, você já ouviu falar? Faz assim, faz assado” [...] eu tenho esta 
flexibilidade ou essa habilidade de permear entre as áreas 
tranquilamente, me sinto até lisonjeada com isso [...] Então é isso que 
eu tento trazer para os professores “Olha, se você tá ministrando esta 
disciplina é porque você tem competência pra isso, o aluno vai te testar 
vai, isso é pertinente ao ser humano né.” 

 

A professora Elenice atuou por muitos anos no mercado farmacêutico e 

ingressou diretamente na docência superior. Para ela a troca entre pares é de extrema 

importância. Ela informou 

[...] eu procuro normalmente o plano de aula, a ementa daquela 
disciplina; vou ver as referências que estão ali citadas, mas eu também 
abro meu leque, e aí [...] vou perguntar a um colega [...]. E pra isso eu 
acho que a rede nossa de colegas também é algo extremamente 
importante então a gente vai conversar com um colega que já lecionou 
aquela disciplina. 

 

As professoras Clara e Glaucia, enfatizaram a questão do contínuo estudo por 

parte do docente. A professora Clara disse que para superar os desafios, pegou livros 

e estudou e a professora Glaucia disse que o “professor ele tem uma rotina muito 

diferente, ele tem que estar estudando sempre, lendo sempre e preparando sua aula”.   

Para o professor Marcos, a socialização e a troca entre pares também é 

bastante importante. Ele ressaltou: 

Eu me lembro de duas falas de amigos meus [...] que foram muito 
importantes: a primeira foi um amigo meu que dizia o seguinte: “Que 
por mais que você pense que você está com deficiência de conteúdo 
naquele tema, que precisa estudar mais, se sinta seguro porque o 
aluno sempre sabe menos que você”. Então você tem que se sentir 
seguro para dizer para ele: “Olha só, eu nesse momento não tenho a 

 
3 Kanban é uma forma de obter a produção just-in-time, tornando-se o sistema central de produção 
que controla o fluxo de produtos. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
24492017000300171&lang=pt, acesso em 17/02/19. 
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resposta, mas vou pesquisar” e aí é uma obrigação sua como 
professor, pesquisar aquele tema, voltar e trazer a resposta. Tem que 
ter esse compromisso. Isso para mim foi uma coisa muito forte, foi 
muito importante. E a segunda, que foi um outro colega meu que me 
disse também, que eu trago comigo como uma marca até hoje “Não 
adianta você ter todo conteúdo do mundo. Se você não fizer com que 
o aluno goste da sua aula, o cara não vai aprender nada porque na 
verdade o aprendizado exige empatia” compreende? 

 

Com base na análise dos dados colhidos é possível sustentar que este grupo 

de professores aprendem o ofício na prática, com o tempo, desenvolvendo suas aulas, 

percebendo a necessidade de adequações na metodologia e no conteúdo, com base 

nas experiências vividas, nas lembranças dos professores que tiveram e na troca com 

seus pares. Sobre a importância da experiência adquirida, seguem algumas 

transcrições dos depoimentos dos entrevistados em relação à preparação de suas 

aulas.  

[...] como há uns cinco anos mais ou menos eu comecei a lidar muito 
com metodologias ativas, eu trabalho de várias formas. Tenho aulas 
no PowerPoint... ou levo eles para o laboratório de informática...E 
também não deixo de dar aula tradicional porque para chegar nessa 
parte deles fazerem uma análise reflexiva de um assunto, eles têm 
que ter a parte teórica para entender isso, então é assim, geralmente 
são aulas permeadas entre teoria e prática, teoria e pratica; às vezes 
tem duas de teoria e uma de prática [...] (Professora Sonia). 

 

[...] se são disciplinas de cálculos... eu utilizo muito o quadro... 
Exercícios no slide eu acho que não vai dar. Aí eu faço 
exercícios...Disciplinas que são mais teóricas...eu utilizo mais slides, 
mas nos slides eu coloco gifs de processos ou pequenos vídeos e vou 
narrando o que está acontecendo no vídeo, então por exemplo eu 
costumo passar muitas simulações, simulações computacionais ou 
simulações de alguma usina por exemplo. O aluno está visualizando 
um vídeo e ao mesmo tempo eu vou falando passo a passo o que está 
acontecendo no processo. (Professor Otavio). 

 

[...] gosto de por exemplo, levar protótipo. Eu pego protótipo, por 
exemplo, em teoria das estruturas I. Por que eu tenho que calcular o 
diagrama de momento? Onde há trações? O que colocar? Então eu 
vou pra rua e encontro isso e aí eu pego e trago a prática para sala 
porque os alunos aprendem mais se a gente mostra o que acontece. 
Como rompe, por exemplo, uma união aparafusada. O tipo de ruptura 
que pode acontecer; se é com torção, o que pode acontecer e aí vou 
mostrando para eles realmente sentirem o que está acontecendo [...] 
(Professora Clara). 
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[...] a gente pega muita coisa de acidente e refaz, por exemplo, a 
ciclovia, aí entra a ciclovia na disciplina entendeu? Vamos calcular..., 
vai surgindo algumas coisas, temperatura, “Por que pegou fogo e 
caiu? ” Aí entra mais esse exemplo, mais esse exercício de calcular 
com temperatura [...] (Professora Val). 

 

[...] eu acho necessário fazer exercícios no quadro porque fazendo 
surgem as dúvidas dos alunos e aí a gente explica ali na hora. Eles 
gostam muito. Eu não acho muito bom levar o exercício pronto no slide 
porque ao fazer que surgem as dúvidas, né...então eu uso pouco o 
PowerPoint, uso só mais para algumas partes teóricas [...] (Professor 
Robson). 

 

No que se refere às estratégias adotadas para aproximar o curso e a disciplina 

do futuro exercício da profissão, foram consolidadas as seguintes respostas: 

a) Trazem pessoas do mercado para palestrar;  

b) Discutem casos reais trazidos por alunos e professores; 

c) Fazem exercícios similares a de situações reais; 

d) Compartilham experiências vividas no campo. 

Ilustramos estas respostas com as seguintes transcrições das entrevistas:  

[...] tem um aluno que trabalha numa empresa, na Petrobras, e eles 
estavam com um problema nos dutos lá e ele trouxe esse problema 
para cá, montaram um grupo de discussão e chegaram a uma 
conclusão. Fizeram um esquema e aí trouxe os gerentes dele para 
ouvirem as ideias dos alunos. (Professora Sonia). 

 

[...] é uma outra realidade, cada dia você tem um clima, não adianta. 
O seu plano na verdade, vai sendo moldado em função do andamento 
dessas pessoas, porque até onde eles conseguirem assimilar tá bom, 
sabe? [...] eu gosto de começar na sala e depois trazê-los para cá, no 
laboratório [...] porque aqui eles vão montar um experimento, um 
negócio que eles vão se concentrar naquilo, parar de ficar copiando 
do quadro. (Professor Carlos). 

 

[...] eu faço exercícios de estatística com dados de situações reais e 
aí analisamos os resultados juntos, ou seja, simulamos situações 
possíveis de acontecer. Isso é um estímulo para os alunos e pra mim 
também. (Professor Robson). 

 

Entende-se que as práticas adotadas pelo grupo da pesquisa harmonizam com 

Ribeiro (2013, p. 35) que defende que o professor seja um “sujeito investigador’ do 

campo da sua profissão, das teorias que sustentam sua prática pedagógica e da 

prática propriamente dita. Cruz (2017, p.1169) acrescenta a importância da didática, 
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que “[...] diz respeito ao processo de compreensão, problematização e proposição 

acerca do ensino”. Para ambas as autoras os estudantes caminham para o 

desenvolvimento de pensamento crítico e criatividade na resolução de problemas, 

assessorados por suporte tecnológico e redes de comunicação.  

Neste sentido, Ribeiro (2013, p.35), sustenta que “A universidade é lugar de 

ensino, de pesquisa e de extensão” e que a visão de universidade como uma 

instituição fechada de ensino propedêutico está cada vez mais restrita na sociedade 

contemporânea. A autora complementa que tais funções são interligadas uma vez que 

“uma formação de qualidade pressupõe geração de conhecimento através da 

pesquisa, difusão através do ensino e socialização com a comunidade através da 

extensão”.  

 

4.1.4  Relação entre a docência em Engenharia e o exercício da profissão. 

 

É fato que as mudanças ocorridas no mundo, sejam de ordem econômica, 

ambiental, social e/ou cultural, acarretaram mudanças no cenário universitário e que 

o professor do ensino superior, talvez mais que o dos demais níveis de ensino, precisa 

se adequar às novas realidades e exigências. Zabalza (2004, apud Isaia 2006, p.64) 

aponta que:   

[...] a universidade [...] transformou-se em mais um recurso do 
desenvolvimento social e econômico dos países, submetendo-se às 
mesmas leis políticas e econômicas; faz parte das dinâmicas sociais 
e está sujeita aos mesmos processos e as mesmas incertezas do 
âmbito político, econômico ou cultural que afetam todas as instituições 
sociais.  

 

O que se observa atualmente nas IES privadas é que o professor é requerido 

para além das funções inerentes a ministrar aula; as competências exigidas 

ultrapassam o domínio do conteúdo e sua jornada vai além da hora-aula ministrada. 

Assim, fez-se necessário um perfil de professor mais versátil, contudo há de se 

observar que com o acúmulo de funções há redução do tempo para estudo e 

atualizações pertinentes a principal atividade do docente. 

 Para Molisani (2017), a capacitação didática pedagógica do professor 

engenheiro é objeto de ampla discussão. Segundo o autor, trata-se de um profissional 

com perfil técnico que não é interessado ou estimulado à pesquisa e que, por convite 

ou interesse, assume a função de professor numa IES, sem necessariamente ser 
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mestre ou doutor, desde que observado o percentual o exposto no Artigo 52 da Lei nº 

9.394/96 que define que as universidades devem ter no mínimo 1/3 do seu corpo 

docente com titulação de mestre ou doutor e 1/3 de docentes em regime de tempo 

integral (BRASIL, 2016).  

O perfil dos entrevistados nesta pesquisa, conforme apresentado no Quadro 1, 

é avesso ao perfil relatado por Molisani (2017), pois dos dez entrevistados, somente 

dois são especialistas, sendo que um deles está em fase final do mestrado.  

O Gráfico 4 confirma que o número de mestres e doutores vem crescendo nas 

IES privadas enquanto o número de especialistas vem diminuindo. O crescimento de 

mestres e doutores nos últimos 10 anos foi da ordem de 10% enquanto a redução do 

número de especialistas foi de aproximadamente 20%. 

 

Gráfico 4 – Titulação acadêmica  

 

Fonte: INEP (Brasil, 2017) 

 

Ao perguntar se percebem diferença entre o professor com prática de mercado 

e o professor sem prática de mercado, obtivemos os dados indicados no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Diferença entre professor no mercado de trabalho e professor sem prática no 

mercado de trabalho 

Nome 
Diferença entre professor com prática de mercado e 

professor sem prática de mercado 

Sonia Nota que o prof. que atua no mercado traz atualidades. 

Otavio 
Com certeza, o prof. com prática conecta a teoria à prática e traz 

exemplos que acontecem na prática 

Clara 
É muito importante porque você transmite experiência para o 

aluno mostrando para que serve o que está sendo estudado 

Glaucia Não respondeu 

Carlos Não respondeu 

Marcos 
De modo geral sim porque o prof. de mercado traz uma bagagem 

de experiência para sala de aula  

Elenice 

Prof. do mercado vai resgatar exemplos e os alunos gostam 

quando há contextualização com a realidade. O mercado é uma 

escola de alto valor para a Engenharia 

Val 
Ajuda muito. Profa. observa que quando fala das experiências 

vividas, os alunos ficam mais atentos. 

Almir 
Ajuda muito. Prof. percebe que alunos ficam mais interessados 

em saber de acontecimentos e fatos reais. 

Robson 

Com certeza. O prof. com prática de mercado tem maias 

bagagem para juntar a teoria com a prática. Consegue trazer a 

realidade do mercado para sala de aula 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados colhidos nas entrevistas. 

 

Oito deles, embora atualmente atuem exclusivamente na docência, disseram 

percebem uma diferença favorável ao professor com prática de mercado em relação 

a ministrar o conteúdo porque entendem que este professor, por ter experiência 

prática, conseguirá trazer exemplos reais e fazer associações com a teoria de forma 

mais fácil que o professor sem prática de mercado. Estes professores também 

relataram que os alunos ficam mais atentos e interessados quando trazem situações 

da prática para serem discutidas em sala de aula. Em relação aos alunos, citaram as 

seguintes percepções: 

“[...] O aluno se sente privilegiado. [...]”. (Professora Sonia). 
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‘[...] O aluno adulto ele gosta muito de contextualizar aquilo na realidade deles 

[...]”. (Professora Elenice). 

“[...] os alunos ficam bastante interessados em saber os acontecimentos [...]”. 

(Professor Almir). 

“[...] a sala fica um silêncio, pode passar uma mosca que você escuta [...]”. 

(Professora Val). 

Concluindo a análise dos dados da pesquisa, perguntamos aos professores 

qual a visão deles a respeito da profissão docente e obtivemos o seguinte resultado. 

Quatro professores disseram que a profissão é desvalorizada e desrespeitada. Dois 

sinalizaram ser uma profissão de baixa remuneração. Uma professora considera que 

o professor universitário é um pouco mais bem visto pela sociedade que o professor 

da educação básica. Dois professores ressaltaram mudanças no perfil docente, 

assumindo posição de mediador do processo de aprendizagem e não mais de 

detentor do conhecimento e; um não respondeu. Seguem algumas transcrições para 

ilustrar os dados obtidos. 

Eu fico triste quando o aluno passa o dia do professor e nem 
parabeniza o dia do professor, nem felicita o professor [...] Coisa 
negativa é culpa do professor. [...], mas se ele aprendeu e ele aprovou 
é mérito dele [...]”. (Professora Clara). 

 

Infelizmente é uma profissão que acredito que não seja muito 
valorizada, mas eu acho que nossa maior valorização é quando nós 
conseguimos enxergar um aluno que passou pelas nossas mãos e 
hoje está bem empregado no mercado de trabalho [...]”. (Professora 
Glaucia). 

 

É uma pergunta bastante complexa que eu acho que mudou muito a 
minha visão ao longo dos anos [...] quando eu comecei o magistério 
no início dos anos 90 existia ainda uma certa, não vou dizer 
admiração, mas um respeito maior [...]. Eu acho que a juventude de 
hoje traz um pouco de falta de noção do que significa você ser um 
professor, de educação, eu acho que a palavra certa é essa educação 
no sentido formal [...]. (Professor Marcos). 

 

[...] eu acho que existem duas formas de ver um professor. Que eu 
percebo tá? O professor que é do ensino fundamental e do ensino 
médio e o professor de nível superior. O professor de nível superior 
[...]. Não sei se seria mais bem visto, mas talvez a sociedade o veja 
como alguém mais qualificado, por dar aula em uma universidade, em 
uma faculdade [...]. Para o professor de nível superior isso me parece 
que já é um pouquinho atenuado, ele já está em outra caixinha, que 
as pessoas talvez já o vejam achando que: “Não, esse aqui tá um 
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pouquinho melhor, ele é professor de faculdade então ele deve ganhar 
melhor” né, aí começam as inferências sobre nossa pessoa, nosso 
salário, nossa situação, mas enfim, existe essa questão do 
“coitadismo”, de achar que o professor é um coitadinho porque né, 
talvez isso se resolva com o tempo, com salários mais justos pra esse 
pessoal que trabalha mais com o seguimento fundamental [...]”. 
(Professora Elenice). 

 

Ah, desvalorizada, sem incentivo nenhum, nenhum [...] professor não 
é como antigamente. Você falava que era professor e tinha respeito; 
hoje em dia neguinho enfia o dedo na tua cara. No período passado 
uma aluna falou assim: “Eu pago o teu salário, faz o que eu mando”. 
(Professora Val). 

 

Infelizmente é uma profissão que não tem sido valorizada. A gente 
observa que cada vez mais somos pressionados a atender quesitos 
não só pedagógicos como também operacionais e que sempre 
estamos na linha de frente junto dos alunos, ou seja, o professor 
precisa ter ótimo conhecimento da disciplina e isso eu acho que tem 
que ter mesmo, mas além disso, precisamos executar tarefas 
operacionais e administrativas que tomam nosso tempo além da sala 
de aula e muitas vezes não temos apoio da instituição. As vezes temos 
carência de material, equipamento e condições legais de trabalho. 
Tudo isso influencia muito tanto no nosso incentivo pela profissão 
como também da forma que o aluno, que nosso cliente já que trabalho 
em universidade particular [...] na forma como eles veem a gente. 
Outra coisa é a importância da instituição quanto a avaliação dos 
alunos. [...]. Com todas as dificuldades, gosto de ser professor, mas 
respondendo sua pergunta, tentando ser sucinto, não acho que é 
valorizada pela sociedade nem pelos alunos e, quem sabe até mesmo 
pela universidade. Em relação a remuneração, nem se fala [...]. Acho 
que a gente fica por gratificação pessoal também. Olhar o cara e ver 
que contribuímos para sua vida melhorar é um diferencial que motiva. 
(Professor Robson). 

 

A detalhada e criteriosa análise dos dados permitiu concluir, tanto quanto os 

autores referenciados nesta dissertação, que a profissão docente está em constante 

formação e transformação e que ela é construída ao longo do exercício da atividade, 

somando-se a ela, a história de vida e influências externas; por isso parece razoável 

afirmar que não há uma forma única de aprender a ser docente, mas há possibilidades 

e caminhos e, nestes, alunos, instituição e pares têm papel fundamental, pois 

considerando a docência como uma atividade de característica compartilhada, não 

seria possível pensar no processo de aprender a ser professor desconsiderando a 

efetiva participação dos sujeitos envolvidos no processo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em coerência com o referencial teórico adotado neste estudo, entendemos a 

docência, em especial a superior, como um processo contínuo e complexo, e por esta 

razão ela não deve ter sua análise reduzida a mera reflexão técnica; faz-se necessário 

considerar as diversas nuances indicadas pelos autores pesquisados de forma 

resgatar e resignificar o papel do professor e sua formação pedagógica, frente ao atual 

cenário universitário e social. 

Os estudos de Dubar (2005) e García (2009) nos fez notar que tanto quanto a 

identidade pessoal, a identidade profissional não é um atributo fixo, ela é resultado de 

um processo de vivências e transformações ao longo da vida que promovem o 

desenvolvimento profissional. Sobre este,  constatamos que o grupo de professores 

que participou da pesquisa, confirmou a tese de diversos autores que indicam que o 

professor é fruto da sua trajetória pessoal e profissional, ou seja, sua construção se 

dá por meio do processo de socialização, do uso da intuição, de pesquisas pessoais 

e cursos de formação continuada, por observação e troca com seus pares e lembrança 

de seus professores passados. 

García (2009) afirmou que o desenvolvimento profissional é elemento crucial 

para assegurar a qualidade do ensino; neste sentido, sem a intenção de 

descaracterizar a relevância de outros aspectos, este estudo se dedicou 

principalmente as questões inerentes a formação e prática dos docentes dos cursos 

de Engenharia no Rio de Janeiro. 

Observou-se que diante do crescimento do número de matrículas ocorrido, 

principalmente a partir do final do século XX, a educação superior tornou-se tema de 

grande relevância, sobretudo pela responsabilidade quanto a formação de futuros 

profissionais que prestarão serviço para sociedade e pela significativa presença da 

iniciativa privada na oferta deste nível educacional. Neste sentido, diversos autores 

reforçam a importância da formação docente e evidenciam fragilidades institucionais, 

governamentais e profissionais. Por um lado a instituição que exige competências e 

habilidades para além do conhecimento técnico sem, em sua maioria, prover o suporte 

e apoio para tal; por outro lado a legislação que não é clara quanto a formação docente 

superior e não promove políticas públicas de incentivo docente, priorizando a 

educação básica em detrimento a superior e flexibilizando a oferta deste nível 

educacional à iniciativa privada. Por fim, as fragilidades de ordem pessoal e 
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profissional do professor, seja por necessidade de assumir diversas turmas devido a 

baixa remuneração, seja pela falta de incentivo a educação continuada, seja pela 

percepção de desvalorização da profissão ou mesmo pela falta de tempo para se 

dedicar as demais atividades inerentes a docência como participação em seminários 

e congressos, publicação de artigos, leituras, troca com os pares, visitação em outros 

cenários para observação da prática, aprendizagem de novos processos metológicos 

e de novas tecnologias pedagógicas, etc.  

Sobre estes aspectos, constatamos que os professores que participaram desta 

pesquisa procuraram, por iniciativa própria, pela educação continuada por meio de 

cursos de aperfeiçoamento, mestrado e/ou doutorado, no entanto, não foram 

uninâmes em afirmar que consideram tais cursos como essenciais para o exercício 

da docência superior e indicaram que entendem os cursos de mestrado e doutorado 

com foco na pesquisa e não na formação docente para ensino superior. Além disso, 

a maioria dos professores indicaram que a prática profissional é uma grande aliada 

da prática docente, uma vez que o professor que tem vivência profissional tem mais 

facilidade na exemplificação de situações que aproximam a teoria da prática 

profissional.  

Sobre as motivações e influências para ser professor, os dados coletados 

convergem para existência de satisfação de ordem pessoal em compartilhar saberes 

e experiências e participar no desenvolvimento pessoal e acadêmico do aluno, tal qual 

aconteceu com alguns dos professores questionados, que citaram ter recebido 

influência dos pais professores e de professores que tiveram no passado. 

Em relação aos desafios, a maioria dos professores citou o deficit de 

aprendizagem da educação básica e a diversidade de perfil dos alunos como os 

aspectos mais relevantes e desafiadores no exercício da docência superior. Sobre o 

perfil do alunado, os autores pesquisados enfatizaram que as transformações 

econômicas e políticas ocorridas no mundo e no Brasil recentemente, promoveram 

novo perfil social e cultural dos alunos, o que está diretamente relacionado a 

educação, pois o acesso a esta foi favorecido, no entanto, as diferenças sociais e 

culturais ainda são evidentes no âmbito interno da universidade, interferindo no 

processo de aprendizagem e na conclusão do curso.  

Ainda em relação ao atual cenário econômico, Molisani (2017) e Casarin (2012) 

evidenciam a importância da Engenharia para o desenvolvimento do país e 

sugestionam que o mercado empregador brasileiro clama por um engenheiro com 
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competências técnicas-científicas, mas com visão ética e humanista, que tenha senso 

crítico e seja inovador e criativo para desenvolver resoluções que atendam as 

demandas da sociedade do século XXI, que vão para além da reprodução de 

manufaturados. Para tanto, há de considerar que possíveis limitações de ordem 

didática do engenheiro professor podem ser superadas por programas de capacitação 

aliados as novas tecnologias e metodologias de ensino de forma a transformar as 

práticas tradicionais de aulas expositivas em aulas cujo principal objetivo seja a 

construção do saber ao invés da reprodução do conhecimento e, neste sentido o 

referencial téorico adotado nesta dissertação, bem como os professores que 

participaram da pesquisa apontam a necessidade urgente de políticas públicas que 

alavanquem e estimulem a formação docente superior.  
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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: FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE EM CURSOS DE GRADUAÇÃO 

EM ENGENHARIA NO RIO DE JANEIRO 

 

Subárea de Investigação: Grande Área 7. Ciências Humanas. 

 

Pesquisadora responsável: Helem Borges Figueira (UNESA) – Endereço: Rua Gago Coutinho, 28/702, 

Laranjeiras – Rio de Janeiro/RJ - Telefones: (21) 2557 4561/ 99616 0274 – borgesfigueirah@gmail.com 

 

LAÉLIA CARMELITA PORTELA MOREIRA (UNESA) – Telefones: (21) 2206 974/ 98528 2754 – 

moreira.laelia@gmail.com 

 

Avaliação do risco da pesquisa: 

(X) Risco Mínimo          (   ) Risco Médio           (   ) Risco Baixo             (   ) Risco Maior 

 

Objetivos e Justificativa: Este estudo tem como objetivo pesquisar a formação e prática docentes nos cursos 

de graduação em Engenharia em três campi de uma IES privada do estado do Rio de Janeiro, bem como as 

estratégias construídas para o enfrentamento dos desafios na sala de aula. A pesquisa se justifica por contribuir 

com a produção acadêmica sobre a formação docente para o ensino superior. 

 

Procedimentos: Neste estudo, pretende-se fazer uma análise sobre a ausência de formação pedagógica prévia 

dos docentes que atuam nos cursos de graduação em Engenharia. A pesquisa será realizada em uma IES 
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privada localizada no estado do Rio de Janeiro com a finalidade de conhecer os investigados e estabelecer uma 

relação de diálogo com eles sobre sua prática pedagógica. Os dados serão coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas com dez professores de três campi da IES. 

 

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 a formação 

e prática dos docentes dos cursos de Engenharia em 3 campi de uma IES que atua no estado do Rio de Janeiro, 

refletindo sobre os possíveis caminhos que favoreçam a atuação de um profissional técnico, sem formação 

pedagógica previa na docência; entendendo que esta atuação reflete no processo de aprendizagem do aluno, 

na instituição e na sociedade como um todo. 

 

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: “FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE EM CURSOS DE GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA NO RIO DE JANEIRO”. 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 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

 

 

 

1) PERFIL: 

- Qual seu nível de escolaridade e qual sua área de estudo? 

- Qual seu curso de formação na graduação? Se engenharia, qual? 

- Onde (IES) e quando (ano) se graduou? 

- Em quais instituição(ões) você leciona? 

- Quais disciplina(s) você ministra? Do ciclo básico, profissionalizante ou específico? 

- Atua exclusivamente como docente ou tem outra atividade laboral simultânea? Qual(is)? 

- Em tendo outra atividade laboral simultânea a docência, quando e como se deu sua inserção no mercado de 

trabalho? 

 

2) TRAJETÓRIA DOCENTE 

- Como se tornou professor? Quando e como foi seu ingresso? Se inspira(ou) em alguém para exercer a 

docência? 

- O que o motivou? 

Prezado(a) professor(a), 

 

O Sr(a) autoriza a gravação desse áudio como parte da pesquisa de campo? Esta pesquisa é somente para fins 

acadêmicos e o anonimato será mantido. 
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- Por que escolheu ser docente no nível superior? 

- Possui algum curso de formação pedagógica para docência? Qual? Qual carga horaria? Presencial ou o line? 

Onde e quando cursou? Acha que um curso de formação pedagógica (PIC, especialização em didática, 

licenciatura, etc) pode contribuir para exercício da docência? Por que?  

- Quais dificuldades e desafios encontrou no seu início como docente? Como foram superadas? Quais 

estratégias foram utilizadas? Teve apoio institucional? 

- Deste início para os dias atuais, percebeu alguma mudança? Quais? A que atribui essa(s) mudança(s)? 

- Como você se prepara e prepara suas aulas (materiais utilizados; slide; audiovisual; plano de aula)? 

- Para o exercício da docência, você identifica diferença(s) entre o professor que tem prática na engenharia e o 

professor que não tem? Quais? Por que? 

- Caso tenha outra atividade laboral simultânea a docência; acha que esta o ajuda nas atividades docente? De 

que forma? E a docência o ajuda na sua outra atividade laboral? De que forma? 

- Qual a relação do ensino com o mercado de trabalho? 

- Como pensa a profissão docente? 

 


