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Não se nasce professor universitário. Nos 

fazemos, chegamos a ser professores 

através da disposição, compromisso e 

empenho com que afrontamos o trabalho 

docente e a formação pertinente. No há 

exercício profissional de qualidade sem 

uma formação específica e sistematizada 

sobre o ofício correspondente. (CRUZ 

TOMÉ, 2003, p. 38). 



RESUMO 
 
 
HEES, Luciane Weber Baia. 2016. O Início da Docência de Professores da 
Educação Superior. Tese. (Doutorado em educação: Psicologia da Educação) São 
Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo∕ Programa de Pós Graduação 
em Educação: Psicologia da Educação.  
 
Esse estudo é resultado da inquietação de uma professora universitária que após 
vários anos de docência universitária propõe um pensar reflexivo acerca da iniciação 
dos professores na Educação Superior.  A produção científica sobre o professor da 
Educação Superior tem se caracterizado por poucos e isolados estudos. A formação 
do docente para esse segmento constitui-se um dos elementos fundamentais para a 
qualidade da Educação Superior, portanto, entendemos que é pertinente um olhar 
minucioso sobre a trajetória e legislação da Educação Superior, as qualidades 
necessárias ao professor da Educação Superior, a profissionalidade e o 
desenvolvimento docente no inicio da carreira profissional. Objetivou-se analisar 
como os profissionais docentes vivenciam o inicio da docência em um centro 
universitário confessional. A tese contida é que a análise da realidade enfrentada 
pelos docentes no início de carreira possibilita propor iniciativas de apoio ao docente 
iniciante da Educação Superior. Os referenciais teóricos foram buscados em 
Huberman (1992) que caracteriza os cinco primeiros anos de docência como um 
período de sobrevivência e descoberta; Marcelo Garcia (1999), Zabalza (1994), 
Cunha(2010) Ruiz (2008), Dotta (2010), Vaillant (2012), André (2012), Anastasiou 
(2014), Pimenta (2014), Roldão (2006) entre outros, que estudam formação, 
inserção e profissionalidade de professores e  sustentam esse estudo. Foi utilizada a 
abordagem qualitativa de pesquisa, partindo-se do entendimento de que os 
professores, ao iniciarem a docência, precisam do apoio e acompanhamento pois os 
primeiros anos de atuação profissional são permeados por muitos desafios e as 
situações pelas quais os professores passam nesse período interferem 
significativamente na sua constituição profissional.  A entrevista semiestruturada e a 
análise documental foram utilizadas como procedimentos metodológicos. Foram 
estabelecidos eixos temáticos na análise dos dados, os quais abordaram: quem é o 
docente iniciante, desafios e dificuldades do inicio de carreira, as necessidades 
formativas do docente iniciante da Educação Superior e como o ambiente 
institucional influencia a constituição docente. Os resultados acusaram que o 
docente iniciante da Educação Superior é responsável pela sua inserção, é ele que 
tem que encontrar a maneira de adaptar-se e sobreviver a sua realidade profissional. 
O domínio dos conhecimentos que o docente vai ensinar e a necessidade de impor 
a autoridade através do papel que exerce são as principais preocupações 
identificadas no início da docência. Sobre as especificidades do ambiente 
institucional, os professores iniciantes demonstraram o desejo de fazer parte e se 
adequar ao contexto da instituição. O clima organizacional prevalece na rotina dos 
professores e produz, nos mesmos, sentimentos de pertencer. Os professores 
iniciantes entrevistados enfrentam o desafio de ser reconhecidos e legitimados pelos 
pares; se deparam com a competição acadêmica e reclamam da falta de tempo e de 
convívio que permitam trocas e diálogos. É necessário repensar espaços para 
construção conjunta da docência para viabilizar a elaboração do conhecimento 
docente compartilhado. Os resultados nos levaram a alguns apontamentos para 
elaboração de uma proposta de apoio ao docente iniciante.   



 
ABSTRACT 

 
HEES, Luciane Weber Baia, 2016.  The beginning of under graduate Teaching.  
Thesis (Doctorate in Education: Psychology of Education).  São Paulo: PUC/SP – 
Graduation in Education Program: Psychology of Education. 

 
 

This study is a result of an inquietation of a higher education teacher who after many 
years of undergraduate teaching proposes a reflexive thinking about the initiation of 
the professors in higher education.  The scientific production about higher education 
teachers has been characterized by a few and isolates studies.  The formation of this 
professional is one of the most important elements for the quality of the higher 
education, therefore, we understand that it is pertinent to take a close look at the 
history and legislation of higher education, the required qualities that this professor 
must have, the professionalism and the teacher’s development in the beginning of 
this professional career.  The goal of the study was to analyze how these teaching 
professionals live the beginning of their teaching in a confessional university center.  
The thesis is that the analyses of the reality lived by the professors in the beginning 
of their careers is able to propose initiatives of supporting the new teacher in higher 
education.  Theoric framework were taken from Huberman (1992) who characterizes 
the 5 first years of teaching as a period of surviving and discovery; Marcelo Garcia 
(1999), Zabalza (1994), Cunha (2012), Andre (2012), Anastasion (2014), Vaillant 
(2014), Roldão (2006) among others, who study the formation, insertion and 
professionality of teachers and support this study.  It was used the qualitative 
approach of research, beginning of the understanding that the professors, in the 
beginning of their teaching need to have a support and monitoring because the first 
years of professional work are permeated by many challenging situations that 
interfere significantly in their professional  status.  The semi-structured interview and 
the documental analysis were used as a methodological procedure.  Themes were 
established in data analyzes which follows: who is the beginner professor, challenges 
and difficulties in the beginning of the career, the formative necessities of the 
beginner professor of higher education and how the institutional environment 
influences the teaching.  Results indicated that the beginner higher education 
professor is responsible for his own insertion to find the way to adapt and survive his 
professional reality.  The field of knowledge that the professor is going to teach and 
the necessity to impose the authority through the profession are the main concerns 
identified in the beginning of teaching.  One of the characteristics from the 
institutional environment, the beginning professors demonstrated the desire to be 
part of and fit to the context of the institution.  The organizational environment 
prevails in the professor’s routine and produces a feeling of belonging to the 
institution.  The beginner professors face the academic competition and they 
complain about the lack of time of living that enable exchanges and dialogues.  It is 
necessary to rethink spaces to the teaching construction for shared teaching 
knowledge.  The results led us to some notes for the elaboration of support proposes 
to the beginner professional. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo tema “Professor Iniciante da Educação Superior” surgiu a 

partir da minha própria trajetória como professora da Educação Superior, da 

inquietação diante dos desafios da formação profissional e da busca de caminhos 

para enfrentá-los. Uma das experiências que me impulsionou a pesquisar a 

Educação Superior, é a que descrevo agora: após ser contratada por uma 

universidade, recebi um e-mail dos responsáveis pelas atribuições da instituição em 

que constavam as disciplinas que eu ministraria, e o “recado” para enviar o plano de 

ensino até o primeiro dia de aula.  

Assim me tornei professora universitária. Este nunca havia sido o meu ideal. 

Como docente e gestora da Educação Básica, estava profissionalmente realizada. 

Porém, novas portas se abriram; e agora? Qual rumo seguir? Por onde começar? 

Como poderia me tornar uma boa professora universitária? Os primeiros meses 

foram repletos de ansiedade e preocupação. Recebi o apoio de uma professora que 

lecionava a mesma disciplina, que eu daria em outro turno. Esse apoio que recebi, 

além de fundamental no aspecto emocional se materializou em material didático, 

dicas e até auxilio na elaboração do planejamento. Mas, isso ocorreu apenas com 

uma das disciplinas que eu lecionava nos primeiros anos. Tive que descobrir 

sozinha como enfrentar os desafios em relação às outras disciplinas que me foram 

atribuídas no início da docência na educação superior.  

E foi assim, sem ter concluído o mestrado, que assumi as disciplinas na 

Educação Superior. O desejo de ser uma profissional eficiente me motivava, mas 

como me tornar esta professora universitária competente? Busquei livros e artigos 

que me ajudassem a decifrar a complexidade do universo da Educação Superior.  

Atualmente atuo na formação inicial, no Curso de Pedagogia e leciono na Pós-

Graduação em Docência Universitária. A docência sempre fez parte da minha vida. 

Tornar-me educadora procedeu da influência do meio em que cresci e dos modelos 

que tive dos meus familiares. Meu pai foi professor, diretor e educador durante 

muitos anos; a influência dele e dos meus professores foi sendo legitimada	  na minha 

formação e, consequentemente fui desenvolvendo uma forma de ensinar, acrescida 

de experiências na graduação. 	  
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Minha trajetória pessoal contribuiu fortemente para construir a minha prática 

docente atual, visto que, segundo Dubar (2005, p. xvii), a formação profissional “se 

torna um processo de construção, desconstrução e reconstrução de identidades 

ligadas às diversas esferas de atividade que cada um encontra durante sua vida e 

das quais deve aprender a tornar-se ator”. Ou seja, todos os docentes têm um 

passado, uma trajetória pessoal e social. E essa história faz parte do desevolvimento 

profissional do docente, interferindo e definindo posições e atitudes.  

Hoje, em minha prática docente, apesar de ter passado os anos de 

escolaridade sob o modelo da racionalidade técnica, busco a racionalidade prática 

para encontrar respostas e meios para alcançar a maioria dos meus alunos 

universitários e motivá-los para que possam envolver-se de forma mais significativa 

no processo acadêmico. Acreditava que a racionalidade técnica quase não fizesse 

parte da minha prática. Entretanto, após leituras e estudos, percebo que preciso 

encontrar o equilíbrio entre o “vigor” e a “relevância”. Isso me levou a questionar a 

relação entre os conteúdos programáticos e as estratégias selecionadas para a 

formação de um professor e suas necessidades na prática profissional.  

Creio que me preocupo demais com os conceitos e objetivos das disciplinas 

enquanto a contextualização prática desses conceitos fica por conta dos alunos, ao 

iniciarem sua prática profissional. Essa constatação me inquietou e me provocou a 

buscar um aprofundamento sobre as diferentes perspectivas da docência. Decidi, 

então planejar situações problemáticas para os temas tratados nas disciplinas, para 

possibilitar discussões que ajudassem os alunos a estabelecer ligações entre a 

teoria e a prática.  

Mudar leva tempo, exige conhecimentos e disposições pessoais que 

permitam esse envolvimento. Sendo assim, o que poderia fazer para melhorar minha 

atuação como professora?  

Há 21 anos atuo na área educacional, tendo exercido funções de professora 

da Educação Básica, coordenadora de pós-graduação, diretora de unidade escolar, 

coordenadora pedagógica e educacional. Todas essas funções foram exercidas 

dentro da mesma organização, onde minha constituição profissional é estruturada, 

diante de situações que não podem ser previstas, mas que, aos poucos, constituem 

minha própria formação contínua. Se meu embasamento filosófico é legitimado em 
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minhas atitudes, esses dois aspectos determinam minha forma de ensinar; 

consequentemente, na forma com que me relaciono com meus alunos, posso 

contribuir com a sua formação.  

Fica evidente para mim, que o ambiente em que me constituo tem forte peso 

nas minhas aprendizagens e no meu desenvolvimento profissional. Assim, ao 

pensar no estudo de questões relacionadas a formação de professores da Educação 

Superior parece-me fundamental levar em conta o contexto específico em que se 

desenvolve essa formação.  

As experiências formais e informais contribuem para o desenvolvimento do 

docente, principalmente nos primeiros anos da docência. Essas experiências 

propiciam momentos de aprendizagem e consequentemente fazem parte do 

desenvolvimento profissional do professor, que se efetiva no local de trabalho 

docente. Conforme o tipo de instituição em que o professor exerce sua função, sua 

docência sofrerá diversas pressões. Se ele atua em uma instituição confessional, ou 

em um centro universitário, ou em uma universidade pública, sua experiência e sua 

visão de docência estarão condicionadas por esse contexto específico.  

O contexto institucional é o espaço de formação no qual o professor constrói e 

reconstrói sua prática docente. Portanto, entender o contexto no qual o docente atua 

é fundamental para entender seu desenvolvimento profissional, pois há uma estreita 

relação entre o contexto e a forma de atuação profissional (PÉREZ GÓMEZ,1998).  

Nosso interesse, portanto, é buscar entender o modo como professores da 

Educação Superior vivenciam a docência em uma instituição confessional. De forma 

mais específica, queremos conhecer como se processa o início da docência de um 

grupo de professores de uma instituição confessional.  

A definição deste foco específico de análise está fundamentada nos estudos 

de Marcelo Garcia (1999), André et al (2002), Pimenta e Anastasiou (2006), Masetto 

(2003), Cunha (2002), Anastasiou (2014), Bolzan (2002), Morosini (2001), dentre 

outros, que alertam para a pouca atenção que vem sendo dada, em pesquisas e 

políticas à formação dos docentes iniciantes da Educação Superior. Concluímos 

então, que a pesquisa se centraria nesse campo no qual há muito para se conhecer 

e descobrir.  
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Nesse processo, talvez, há de se indagar: por que o professor iniciante? Além 

de levar em conta minha própria experiência e os percalços vividos no início da 

docência neste nível de ensino, a eleição de pesquisar o docente no início de 

carreira vem se juntar a outros estudos e pesquisas que têm o foco neste segmento. 

Alguns países já reconheceram que as consequências em não atender os 

problemas específicos dos docentes iniciantes são muitas e com resultados muito 

negativos. Isso ocorre tanto pela “deserção dos iniciantes como pelo prejuízo 

causado por suas ações no sistema educativo”.  

Simendinger et al. (2000) citam que os primeiros anos de docência na 

Educação Superior podem ser um período de decepções e adaptações e, diante 

disso, os docentes desistem, porque 

(...) de maneira geral eles só contam com sua iniciativa pessoal e sua 
bagagem experiencial para ir construindo e desenvolvendo suas 
teorias sobre o ensino e a aprendizagem dos alunos. Ao longo de 
sua vida foram interiorizando modelos e rotinas de ensino que se 
atualizam quando enfrentam situações de urgência onde tem que 
assumir o papel de professor sem que ninguém/nada o tenha 
preparado para tal. (MURILLO, 2004, p.4). 

No Brasil, ainda não existe uma efetiva preocupação por parte da maioria das 

universidades e das escolas para pensar ações e estratégias para atender os 

docentes iniciantes na carreira” (ZANCHET et al., 2012, p. 135). 

O interesse investigativo por esse trabalho encontra-se, portanto, no campo 

da formação de professores com o olhar voltado para o professor iniciante da 

Educação Superior. Partindo, então, da minha experiência como aluna, professora, 

coordenadora de pós-graduação e pesquisadora, consolidei um objetivo geral para 

essa pesquisa: analisar como os profissionais docentes constroem o inicio da 

docência em um centro universitário confessional.  

Para alcançar esse objetivo geral, foram elencados os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Conhecer o professor iniciante da Educação Superior, e as características 

específicas dessa fase do desenvolvimento profissional; 

b) Entender o modo como os professores iniciantes vivenciam a docência da 

Educação Superior em uma instituição confessional. 
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c) Reunir elementos para a elaboração de uma proposta de formação voltada 

aos professores iniciantes de uma instituição confessional. 

 

A etapa de início da docência se constitui em um momento de enfrentamento 

de novas situações que, muitas vezes, geram novas e diferentes perspectivas de 

atuação na prática docente do professor iniciante. Diante dessa realidade, 

acreditamos na relevância e na possível contribuição social, cientifica e pessoal 

desse estudo.  

Especificamente em relação à contribuição cientifica, fala-se aqui, no sentido 

de que a docência na Educação Superior é um tema relevante e se admite, segundo 

Pimenta e Anastasiou (2014, p.24), a necessidade das instituições de Educação 

Superior desenvolverem programas de acompanhamento dos professores iniciantes 

no exercício da docência. Existe um crescente número de profissionais com 

formação apenas em sua área específica, sendo contratados para ensinar, sem que 

haja um acompanhamento e a criação de condições para o desenvolvimento 

profissional, o que pode comprometer a qualidade do ensino de graduação, como 

advertem as autoras Pimenta e Anastasiou (2014, p. 25), ao declararem que “essas 

questões estão a exigir um posicionamento da comunidade universitária”.  

Segundo Bozu (2010), é importante conhecermos os problemas enfrentados 

pelos docentes da educação superior, pois até o momento há escasses de estudos 

nesta área: 

A maioria das pesquisas sobre "problemas" de professores iniciantes 
foram realizados no ensino primário e secundário. Há muitos estudos 
sobre as dificuldades dos professores novatos em níveis não-
universitários. Mencionamos os estudos de Vonk, 1983; Veenman, 
1984; Vera, Valli 1988 e 1992. No nível universitário, a pesquisa 
sobre os problemas que os professores iniciantes enfrentam têm sido 
escassas (BOZU, 2010, p.66)1 . 

Além da escassez de estudos, considera-se necessário investigar esta fase 

importante do desenvolvimento profissional, em que “entre outros aspectos, são 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Do original: La mayoría de las investigaciones sobre “los problemas” de los profesores principiantes 
se han llevado a cabo en los niveles de enseñanza primaria y secundaria. Existen múltiples estudios 
sobre las dificultades del profesorado principiante en niveles no universitarios. Mencionamos los 
estudios de Vonk, 1983; Veenman, 1984; Vera, 1988 y Valli, 1992. En el ámbito universitario, el que 
nos interesa expresamente, la investigación sobre los problemas a los que se enfrenta el profesor 
novel, ha sido más escasa (BOZU, 2010, p.66). 
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definidas as bases do conhecimento profissional que vão permitir que o professor 

principiante enfrente os desafios de seus deveres profissionais”2 (BOZU, 2010, 

p.70).  

Afim de concretizar o estudo, realizou-se uma contextualização sobre quem é 

o professor iniciante da Educação Superior.  Levantamos questões sobre as 

políticas públicas de formação, os desafios e trajetórias do docente iniciante, o perfil 

atual e ideal dos professores nesse segmento e os programas de apoio. É durante o 

período de inserção profissional que os novos professores aprendem a interiorizar 

as normas, valores e condutas. A instituição exerce influência determinante, visto 

que a filosofia, a organização acadêmica e as propostas de formação interferem nas 

suas concepções e ações. Por isso, nos dedicamos a analisar aspectos 

relacionados com o ambiente e os espaços de inserção do professor iniciante.  

A intenção desse estudo foi adentrar o mundo da docência, compreendendo 

suas características e desafios, para estudar a constituição profissional do docente 

iniciante na Educação Superior em uma instituição confessional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Do original: “entre otras cosas se ponen las bases del conocimiento profesional que permitirá al 
professor novel afrontar los retos de su quehacer profesional. (BOZU, 2010, p.70).  
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CAPITULO 1 - O PROFESSOR INICIANTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Iniciamos o capítulo com um breve panorama da Educação Superior no 

Brasil.  

 

1.1 A Educação Superior no Brasil: trajetória e legislação  

Em um breve resgate histórico da Educação Superior no Brasil, encontramos 

a influência dos modelos jesuítico, alemão e francês, os quais ainda hoje se fazem 

presentes. As primeiras escolas no Brasil foram as jesuíticas e a prática docente nas 

universidades brasileiras foi fundamentada no como ensinar do modelo jesuítico: 

preleção, memorização, avaliação, emulação e castigo. Esse modelo reforça os 

elementos que atendem aos objetivos napoleônicos, em que o processo de 

condicionamento é mantido pelo método tradicional no qual o professor é o 

transmissor de conhecimento (PIMENTA ; ANASTASIOU, 2014).  

Desde o início, a Educação Superior brasileira esteve relacionada à formação 

profissional. O ensino foi organizado em instituições isoladas que duraram por todo o 

período Imperial, embora mudando de forma: academias, faculdades etc. Houve 

tentativas de uni-las, mas não foram bem-sucedidas (BARREYRO, 2008). “O 

programa básico de estudos era composto pelo Trivium, que abrangia a gramática, a 

retórica e a dialética; o Quadrivium, que abrangia a aritmética, a geometria, a 

astronomia e a música” (ANASTASIOU, 1998 p.87). Essas escolas tinham como 

referência o método escolástico, existente desde o século XII. Era o modus 

parisienses como era chamado o método em vigor na Universidade de Paris, que se 

caracterizava por buscar a clareza nos conceitos, conteúdos e argumentações 

lógicas. 

Aos alunos cabia realizar as “Reportationes”, ou seja, anotações para 
serem memorizadas em exercícios e utilizar um caderno para “Loci 
Communes”, onde registravam por ordem, assuntos, frases 
significativas, palavras, pensamentos, ou completavam essas 
anotações com citações transpostas, imitando os clássicos. Como o 
texto comentado pelo professor suscitava dúvidas, surgiam as 
“Quaestiones”, indagações feitas pelos alunos, ou pelo professor, 
visando clarear pontos dificultosos. Destas, surgiam as 
“Disputationes” entre professor e alunos, ou alunos/alunos. Todo 
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início de aula era precedido de verificação da lição anterior, chamado 
“Lectionem Reddere”. Semanalmente, realizava-se uma 
recapitulação de toda a matéria, além de serem também utilizadas 
representações cênicas, por ocasião das festas dos santos.Em 
síntese, LECTIO, QUAESTIO, REPARATIO, DISPUTATIO, eram os 
momentos do método de ensino.  A elaboração ordenada do material 
de ensino era retomada e organizada pelo professor - determinatio 
magistri - e depois escrita pelo mestre ou aluno. A seqüência didática 
destas atividades era a de exposição, argumentos a favor, 
argumentos contrários, e solução do mestre. (ANASTASIOU, 1998 
p.87). 

 

Ainda podemos observar a influência dos fundamentos da escolástica na 

formação do professor, favorecendo a sua desvinculação das questões sociais e 

educacionais, conformando um pensamento conservador.  

O conhecimento era tomado como algo pronto, acabado, indiscutível 
e a memorização era concebida como operação essencial e recurso 
básico de ensino e aprendizagem. A eficácia desse método dependia 
da formação e da personalidade de cada professor. Cabia a ele 
seguir cada aluno e concentrar toda a sua ciência em saber ensinar, 
adaptando-se ao aluno, pondo em jogo sua vocação sacerdotal. O 
trabalho docente consistia em transmitir conteúdos e seguir o modelo 
e as normas contidas no RATIO. A metodologia a ser seguida era a 
aula expositiva de um conteúdo indiscutível, acompanhada de 
exercícios a serem resolvidos pelos alunos e tinha, como controle 
rígido e preestabelecido, a avaliação. Em síntese, a metodologia 
consistia em três momentos distintos: a preleção (explicação do 
conteúdo), a repetição pelo aluno dos pontos mais importantes, e a 
aplicação (exercícios práticos, debates, exercícios em grupos, etc.) 
(SILVA, 2007, p.22). 

 
A base deste modelo, considerado “modelo jesuítico” estava na hierarquia, na 

organização dos conteúdos e na divisão das classes. O conhecimento, considerado 

como pontual e acabado era transmitido pelo docente e o aluno deveria memorizar o 

que era ensinado. O papel docente era o de transmitir o conteúdo a ser memorizado 

e controlado rigidamente através da avaliação.  

D. João VI, ao vir para o Brasil optou pelo sistema de cátedras que eram 

unidades de ensino formados por professores que ensinavam em locais adaptados. 

D. João VI fundou em 1808 a cátedra de Medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, e 

em 1819 a cátedra de Engenharia, para formar oficiais no Rio de Janeiro. As 

cátedras evoluíram e deram origem as escolas, academias e faculdades 
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especializadas, unidades de ensino superior com seriação e locais especificos de 

funcionamento (PILETTI, 1990).  

A origem da Educação Superior no Brasil foi no século XIX. Segundo Durham 

(2005), foi um “advento tardio” e acompanhou as transformações políticas que 

ocorreram no país. Objetivando a contextualização, descreveremos algumas 

características da Educação Superior brasileira. Iremos recorrer a diversos autores, 

mas a principal referência será a periodização alvitrada por Durham (2005), 

sintetizou da seguinte maneira:  

1- O primeiro período coincide com o período monárquico (1808) até o início 

da República (1889). Esse perído é marcado pela implantação de um 

modelo de escolas autônomas para formação de profissionais liberais, por 

iniciativa do rei.  

2- O segundo período, abrange a Primeira República (1889 a 1930); nessa 

fase o sistema se descentraliza e surgem escolas públicas e privadas. Até 

esse período, não existiam universidades no Brasil, apenas o que Durham 

(2005) chama de “escolas superiores autônomas centradas em um curso”.  

3- O terceiro período começa na década de 1920 que coincide com o fim da 

Primeira República e o governo de Getúlio Vargas. Agora são criadas as 

primeiras universidades do Brasil.  

4- Inicia um novo período que começa com o fim do governo de Getúlio 

Vargas (1945) até 1964, onde ocorre a ampliação da quantidade de 

universidades públicas.  

5- O período subsequente se inicia em 1964, com outro período autoritário, o 

modelo de universidade é reformado e o sistema privado se desenvolve. O 

período de 1985 em diante é marcado pela redemocratização do Brasil, 

pela Constituição de 1988, por uma nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) de 1996 e por mudanças políticas e 

econômicas.  

Assim, no primeiro período segundo Durhan (2005), as Escolas Superiores 

foram criadas no Brasil (1808) e “o modelo adotado foi o francês napoleônico, que 
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se caracterizava por ser uma organização não universitária, mas profissionalizante, 

centrado nos cursos e faculdades” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p.148). Esse 

modelo propunha a unificação ideológica: a universidade era vista como uma forma 

de conservação da ordem social e manter essa função era responsabilidade dos 

professores. Era um modelo centralizador e fragmentado, de caráter mais voltado 

para o exame e verificação do ensino do que para a pesquisa. Na sala de aula, o 

modelo francês não alterou as características do modelo jesuítico. O tipo de relação 

entre professor e aluno se mantém. Ou seja, o professor transmite o conhecimento e 

os discentes aceitam passivamente o que é proposto. O foco continua na 

memorização do conteúdo pelo aluno e a avaliação como elemento classificatório. 

Esse período, de 1808 até o 1889 no início da República, é caracterizado pela 

implantação das escolas autônomas, de iniciativa exclusiva da Coroa Portuguesa e 

que tinham como objetivo a formação de profissionais liberais.  

O segundo periodo, abrange a Primeira República (1889 a 1930). A 

universidade no Brasil recebeu um pouco da influência da Alemanha no século XIX, 

pois esta, buscando eliminar a dependência e reconquistar a autonomia nacional, 

criou a universidade como espaço de pesquisa através do qual, a universidade 

torna-se um instrumento de edificação nacional. A universidade, voltada para a 

resolução dos problemas nacionais através da ciência, busca unir os professores 

entre si e aos alunos pela pesquisa. Essa unificação ocorre em dois espaços de 

atuação: os institutos que objetivam à formação profissional, e os centros de 

pesquisa, regidos por situações opostas ao modelo francês. Assim, a pesquisa 

sobre os problemas nacionais possibilitava o avanço da ciência e unia os 

professores e alunos (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014).  

As características do modelo alemão, focavam a produção do conhecimento e 

o processo de pesquisa que são introduzidos no sistema de Educação Superior no 

texto da Lei 5.540/68 que separa, a pesquisa, do ensino. A graduação fica 

encarregada de formar os profissionais, reforçando o caráter profissionalizante do 

modelo napoleônico, e a pós-graduação a responsabilidade da pesquisa. Nesse 

contexto, os professores universitários passaram a ter a oportunidade de 

aperfeiçoar-se na pesquisa de suas áreas específicas, mas sem uma reflexão 

sistematica sobre sua atuação docente. A trajetória da Educação Superior no Brasil, 
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apresenta-se desde o inicio calcada na transmissão de conteúdos reproduzidos 

como verdades prontas e absolutas, desvinculadas das realidades sociais e culturais 

dos alunos, aos professores reserva-se um patamar superior e centralizador 

(ANASTASIOU, 1998). Nesse período foi criada a Fundação da universidade de São 

Paulo (1911) e a Universidade Federal do Paraná (1912), isso ocorreu devido ao 

teor da Lei Rivadávia que adotava a liberdade e a desoficialização do ensino no 

Brasil. 

O terceiro período compreende a década de 1920 que coincide com o fim da 

Primeira República até o governo de Getúlio Vargas. Esse período vivenciou uma 

avalanche de mordenização em todo país. O deslanchar do processo de 

industrialização acarretou transformações econômicas, culturais e educacionais.  

Um grupo de educadores e cientistas defendeu a criação de universidades que 

fossem “centros de saber desinteressado”. Na realidade, estavam propondo uma 

ampla reforma do sistema da educação superior, que deveria ser necessariamente 

público e não confessional.  

A reforma da Educação Superior (1931) não pretendia romper com o modelo 

que já existia, mas propor siginificativas alterações. Segundo Francisco Campos, 

ministro que assinou a lei, não era a intenção tornar uma adaptação difícil. Visavam 

mordenizar a Educação Superior que já existia no Brasil. A proposta era dividida em 

três partes: a primeira compreendia aspectos mais gerais sobre a Educação 

Superior; a segunda parte era mais específica pois tratava da organização da 

Universidade do Rio de Janeiro; e a terceira parte era sobre a criação do Conselho 

Nacional de Educação3. O estatuto definia o modelo de universidade a ser adotado 

no Brasil e a criação do CNE apontava para a instalação de um "conselho técnico", 

com a atribuição de um órgão consultivo do ministério (DOTTA, 2010, p. 34).  

A reforma foi assinalada por uma contenda pela hegemonia em relação à 

Educação Superior. A Igreja reivindicava a tarefa de organizar, com subsídios 

públicos, a primeira universidade brasileira, em troca de apoio político. A Igreja 

obteve muitas concessões no campo educacional, mas não conseguiu o 

financiamento público para as instituições confessionais. A oposição dos intelectuais 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Dois decretos-lei foram promulgados em 11 de abril de 1931: o Decreto n° 19.850, que criava o 
Conselho Nacional de Educação (CNE) e o Decreto n° 19.852, que tratava da organização da 
Universidade do Rio de Janeiro. 
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liberais e a tradição brasileira se inclinava para o ensino público não confessional. 

As instituições confessionais, se multiplicaram no período republicano e 

constituíram-se um setor do ensino privado. A oposição entre ensino público e 

privado tem sua origem na disputa entre o público e o confessional 

(SCHWARTZMAN, BOMENY & COSTA, 2000).  

Ainda não é possível identificar, nas mudanças que ocorreram no decorrer da 

história, a preocupação com a qualificação docente. Somente a partir dos anos 1930 

é que houve uma tentativa de organizar a formação de professores para a Educação 

Superior. Isso ocorreu com a implantação do Estatuto das Universidades Brasileiras 

(1931) aprovado no contexto político de reformas autoritárias e sob o poder 

dominante. De acordo com o Estatuto, os professores das universidades brasileiras 

seriam: 

Art.49 Professores Catedráticos [...] “o qual será selecionado 
mediante apreciação do mérito científico, da capacidade didática e 
dos predicados morais do profissional [...] O professor catedrático é 
responsável pela eficiência do ensino de sua disciplina, cabendo-lhe 
ainda promover e estimular pesquisas que concorram para o 
progresso da ciência e para o desenvolvimento”.  

Art. 68 Professores Auxiliares do Ensino “São considerados os 
auxiliares do ensino os que cooperam com o professor catedrático na 
realização dos cursos normais ou na prática de pesquisas” A forma 
de recrutamento fica submetida aos regulamentos de cada instituto, 
porém deixa claro que estes serão de imediata confiança dos 
catedráticos.  

Art. 71 Professores Contratados “poderão incumbir-se da regência 
por tempo determinado do ensino de qualquer disciplina [...] da 
cooperação com o professor catedrático”.  

Art. 72 A docência livre “destina-se a ampliar [...] a capacidade 
didática dos institutos universitários e a concorrer para a formação do 
corpo de professores. O título de docente livre será conferido, de 
acordo com as normas fixadas pelos regulamentos de cada instituto 
[...] mas exigirá do candidato a demonstração, por um concurso de 
títulos e de provas, de capacidade técnica e científica e de 
predicados didáticos” (título VII, capítulo I do Estatuto das 
Universidades Brasileiras, Decreto no 19.851, de 11 de abril de 
1931.) 
 

O Estatuto reflete o momento histórico que o Brasil estava vivendo, pois 

buscava o equilíbrio entre os ideais reformadores e o controle representado pelo 

governo. Uma questão era a distância entre os ideais do Estatuto e as reais 
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necessidades brasileiras. “Nota-se, assim, que os referidos artigos indicam o poder 

do professor catedrático e o modelo de formação exigida. Apesar de fazer referência 

à formação didática do docente, a ênfase é na formação científica do professor 

catedrático, já que este possuía o poder de coordenar todo o trabalho” (SILVA, 2007, 

p.27). O objetivo central do Estatudo foi a organização da Educação Superior, 

instituindo um sistema universitário nacional, que seria realizado com a criação da 

reitoria com função de coordenar administrativamente. 

O Estatuto das Universidades Brasileira, tounou-se então, um representativo 

das concepções que permearam a discussão sobre o modelo de universidade a ser 

adotado no Brasil. Sua análise, segundo Dotta (2010), “permite explicar os 

problemas e os dilemas da universidade brasileira, pondo em destaque as seguintes 

questões ainda hoje presentes”: 

• A Autonomia universitária deve ser plena ou restringida pelo 
Estado? Qual o grau de autonomia desejável? 

• Qual deve ser a prioridade do ensino realizado na 
universidade? A formação profissional? A formação cultural? As 
duas? 

• Qual a flexibilidade desejável para os cursos de graduação? 

• É aceitável o ensino superior fora do sistema universitário? 

• Qual deve ser a representatividade nos órgãos colegiados? 

• Qual o melhor método de ensino? É aceitável o uso intensivo 
de aulas expositivas? Em que dimensão devem ser inseridas as 
atividades práticas? 

• Como a universidade pode contribuir para a sociedade? Qual o 
seu papel no desenvolvimento brasileiro? 

• Qual estrutura organizacional permitiria à universidade não se 
resumir a uma federação de faculdades isoladas? 

• Como garantir a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e 
extensão? (ROTHEN, 2008, p. 159). 

 

Nesse período foi implantada a Universidade de São Paulo (1934), mantida 

pelo governo do estado de São Paulo, foram criadas a Universidade do Distrito 

Federal (1935) mantida pelo governo da cidade do Rio de Janeiro, capital do país na 

época e a Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. Tendo como modelo 

os institutos da Europa e Estados Unidos, a Escola Livre de Sociologia e Política de 

São Paulo tinha como finalidade a formação de uma elite que colaborasse na 
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solução dos problemas da administração pública e particular do país, orientando o 

povo na adaptação ao moderno equilíbrio social. Dos modelos instituídos, o que 

mais se assemelha com a concepção de universidade como formadora de elites 

dirigentes com base na constituição de uma Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras como órgão central da Educação Superior e com ênfase na formação 

científica humanista é o modelo alemão. Para alcançar esses objetivos, os 

professores eram dirigentes das Faculdades de Medicina, Direito e Engenharia, 

Economia Política, Psicologia Social e Sociologia.  

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras teria a missão de produzir 

conhecimentos e quadros profissionais com formações específicas, fornecer nexos 

entre as demais áreas e disciplinas e trazer importantes consequências à construção 

do sistema universitário no Brasil, em particular ao papel reservado às humanidades. 

A FFCL ofereceu os principais elementos de integração à universidade, firmou-se 

um modelo universitário, que, teria as melhores possibilidades de acelerar 

intencionalmente a mudança social (RIBEIRO,1978, p.50). Para compor o corpo 

docente desse novo contexto da Educação Superior foram contratados professores 

europeus. Isso ocorreu até o ano 1942, quando então, já haviam sido formados 

docentes qualificados. Saviani (2009, p. 147) comenta que:  

[...] a partir do decreto-lei n.1.190, de 4 de abril de 1939, deu-se a 
organização definitiva à Faculdade Nacional de Filosofia da 
Universidade do Brasil, sendo considerada referência para as demais 
escolas de nível superior, o modelo ficou conhecido como “esquema 
3 + 1”, sendo três anos para o estudo das disciplinas específicas e 
um ano para a formação didática, adotado na organização dos 
cursos de licenciatura e de Pedagogia.  

 
Acredita-se então, que a formação de professores no Brasil foi instituída pelo 

Decreto-Lei n. 1.190 de 1939. A formação de professores no Brasil passa a ter 

aporte legal com a criação do Ministério da Educação e Saúde que exige a 

obrigatoriedade da conclusão do curso superior para o magistério de nível 

secundário. 

A partir do final de 1940 e no decorrer da década de 1950 ocorrem as 

federalizações, que foi o processo de criação das universidades federais. Além da 
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formação da rede de universidades federais4 foi criada a Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (1940), houve a expansão do sistema universitário 

estadual paulista e o início de instituições estaduais e municipais de ensino. Entre 

1946 e 1960, foram criadas 18 universidades públicas e dez particulares, a maioria 

confessional católica e presbiteriana (SAMPAIO, 2000, p. 70-71).  

Um novo período inicia em 1945 com o fim do governo de Getúlio Vargas até 

1964. Essa época foi cenário de mais mudanças na Educação Superior no Brasil. 

“Sob o impacto do populismo, a Educação Superior passou por um primeiro 

momento de expansão (...) o número de universidades existentes no país cresceu 

de 05, em 1945, para 37, em 1964 e, nesse mesmo período, as instituições isoladas 

aumentaram de 293 para 564 (...) as universidades nasciam do processo de 

agregação de escolas profissionalizantes, como foi o caso das universidades 

católicas. Muitas eram “compostas de universidades federais, criadas através do 

processo de federalização de faculdades estaduais ou particulares” (DOTTA, 2010. 

p. 37). Vários fatores contribuiram para essa expansão, entre eles elencamos a 

ascensão da classe média, a modernização e a tecnologia passaram a ser vistas 

como instrumento de desenvolvimento econômico e social, entre outros. No entanto, 

o crescimento no número de diplomados “numa situação em que o mercado de 

trabalho não tinha dinamismo correspondente, conduzia à elevação dos requisitos 

educacionais, à desvalorização econômica e simbólica do diploma, ao subemprego, 

ao desemprego” (CUNHA, L.A. 1989, p. 257/258).  

No período entre 1960 e 1970, a Educação Superior no Brasil passou pelo 

processo de análise e aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 

4.024), no Congresso Nacional, sancionada em dezembro de 1961, e por uma 

reforma na estrutura da Educacao Superior superior instituída pela Lei no 5.540, de 

novembro de 1968. O movimento estudantil participou ativamente desse processo. 

Eles lutavam pela reforma de todo o sistema educacional, queriam romper com o 

modelo existente. O que desejavam era a ampliação das vagas nas universidades 

públicas, que relacionassem o ensino à pesquisa e o combate as desigualdades 

sociais no espaço universitário. A LDB votada em 1961 legitimou o sistema existente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Linha do tempo da criação das universidades disponivel no anexo 01. 
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e atendeu os setores privados pois se preocupou em estabelecer instrumentos de 

controle da expansão da Educação Superior.  

Comeca, em 1964, um período autoritário, no qual o modelo de universidade 

é reformado e o sistema privado se desenvolve.  Entre 1964 e 1970 o movimento 

estudantil foi o principal foco de resistência ao regime militar. O ano de 1968 foi 

marcado pelas reivindicações por mudanças sociais, políticas e culturais. As 

universidades ficaram sob a vigilância do governo por mais de 10 anos. Após acabar 

com o movimento estudantil, a reforma universitária de 1968 foi resultado do regime 

militar e teve dois princípios norteadores: o controle político das universidades 

públicas brasileiras e a formação de mão-de-obra para a economia. As mudanças na 

organização das universidades do Brasil, com a Lei 5540/68, permitiu o aumento 

das matrículas, principalmente em instituições privadas e o prolongamento da 

interferência dos ideais “revolucionários” na Educação Superior. Além disso, a 

reforma declarou a autonomia econômica e didático-científica das universidades 

públicas e atribuiu a escolha dos Reitores ao Presidente da República; criou a 

unificação das unidades acadêmicas, intensificou a interação ensino-

pesquisa, aumentou os programas de extensão, atividades desportivas, culturais e 

cívicas, para que envolvessem e ocupassem mais os alunos. Com o objetivo de 

aumentar a eficiência e a produtividade da universidade, sobressaem-se mudanças 

como: criação do sistema departamental, do vestibular unificado, do ciclo básico, do 

sistema de créditos, da matrícula por disciplina, da carreira do magistério e da pós-

graduação. A Lei n. 5540/68 transformou, principalmente, as universidades públicas 

em um espaço de produção científica e tecnológica. (GERMANO, 2005).  

Muitas emendas foram propostas durante a trajetória da lei de reforma 

universitária. Era um momento político tenso. Os “fatos demonstraram que o golpe 

militar introduziu um novo tipo de pensamento na educação do país: o economicista, 

que traduzia todas as questões educacionais em termos de custos e benefícios. As 

ideias economicistas foram o princípio básico da reforma universitária proposta pelo 

grupo de trabalho.” (SILVA, 2007, p.32). 

É interessante ressaltar que o capítulo II do anteprojeto de lei, que 
tratava do corpo docente e da carreira do magistério, incluía as 
atividades do magistério superior e propunha a extinção da cátedra. 
Essa alteração é efetivamente aprovada na lei. Conforme art.33, 
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parágrafo 3º, “fica extinta a cátedra ou a cadeira na organização do 
ensino superior do país”. Para o ingresso na carreira docente, o 
anteprojeto dizia que seriam considerados, em caráter preferencial, 
os títulos universitários e o teor científico dos trabalhos dos 
candidatos. Isso permanece na lei aprovada, no seu capítulo II, 
art.32, parágrafo 2º. Em síntese, a lei 5.540/68, indicou que a 
formação do profissional da Educação Superior deveria ser feita na 
pós-graduação, enfatizando o domínio de conhecimentos específicos 
(SILVA, 2007, p.32).   

Essa reforma mudou o perfil da Educação Superior brasileira porque ao 

extinguir as cátedras alterou a estrutura de poder no interior da universidade. 

Também devemos à reforma a determinação de critérios legais para a carreira 

docente. Ou seja, seleção e progressão por titulação, reforçando a busca pela 

qualificação docente em detrimento da capacidade didática e dos predicados morais 

do profissional - que eram critérios valorizados antes da lei da reforma. A reforma 

universitária alicerçada na Lei n. 5.540/68, estabelece a organização e 

funcionamento da Educação superior, com relação ao corpo docente no art. 36:  

A formação e o aperfeiçoamento do pessoal docente de ensino 
superior obedecerá a uma política nacional e regional, definida pelo 
Conselho Federal de Educação e promovida por meio de uma 
Comissão Executiva em cuja composição deverá incluir-se 
representantes do Conselho Nacional de Pesquisas, da 
Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do 
Conselho Federal de Educação, do Ministério do Planejamento e 
Coordenação Geral, do Fundo de Desenvolvimento Técnico 
Científico, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e 
das Universidades. (Decreto-lei n. 464, de 19695).  

No entanto, não existiu real preocupação com a formação do docente, a 

intenção era que as universidades recebessem intervenção militar e expulsassem os 

docentes que fossem contra o Regime Militar (GERMANO, 2005, p.109).  

Germano (2005, p. 148) expressa sua visão da Reforma de 1968 como “uma 

violência à inteligência”, pois “ao mesmo tempo que o Estado exercia o mais severo 

controle político-ideológico da educação, possibilitava, contraditoriamente, o 

exercício da crítica social e política não somente do regime político vigente no país, 

mas também do próprio capitalismo no âmbito universitário”.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Estabelece normas complementares à Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, e dá outras 
providências. 
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Um fato que merece evidência na década de 1970 foi a elaboração do PNG 

(Plano Nacional de Pós-Graduação) em 1974, que tinha por objetivos: intensificar as 

atividades de pesquisa; propiciar o desenvolvimento científico e tecnológico do país 

e capacitar o corpo docente das universidades. Pretendia-se contribuir para 

melhorar a qualidade do ensino ao permitir o afastamento do docente para estudar 

nos cursos de mestrados e doutorados, recebendo salário e uma bolsa de estudo. 

Houve um grande interesse dos professores para cursarem a pós-graduação 

(SOUSA, 2008). Nesse período, (1974-1991) o número de professores com títulos 

de mestres e doutores passou de 4.635 para 36.754, um crescimento de 537,3%. O 

PNP foi fundamental para a profissionalização do professor universitário e para a 

formação do quadro de pesquisadores nas universidades (SOUSA, 2008).  

O período de 1985 em diante é marcado pela redemocratização do Brasil, 

pela Constituição de 1988, por uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) de 1996 e por mudanças políticas e econômicas. O caráter 

democrático da educação e da formação docente foi-se esboçando.  

A Constituição de 1988 foi pautada na defesa dos direitos coletivos e 

individuais. No art. 205 trata da “educação como direito de todos e dever do Estado 

e da família”; e no art. 206 menciona a formação docente: a valorização dos 

profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o 

magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as 

instituições mantidas pela União. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL, 1988).  

Outra contribuição importante na Educação Superior foi a Lei n. 9.396\96 que, 

segundo Dotta (2010) consubstancia: a flexibilização da estrutura dos cursos de 

graduação, as novas diretrizes curriculares, a redução da duração dos cursos, a 

articulação teoria-prática e avaliações periódicas. Resumindo, as políticas do 

período acarretaram a crescente vulgarização do sentido de universidade, a 

privatização do sistema, o desinvestimento programado nas Instituições Federais de 

Ensino Superior (Ifes), a desvalorização programada das carreiras dos docentes das 

Ifes, o excessivo crescimento da exclusão no acesso às IES públicas, desrespeito 

no que se refere à autonomia das universidades e à indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, o desestímulo financeiro à pesquisa, a expansão sem controle 
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de qualidade da pós-graduação devido a abertura desenfreada de cursos 

endogênicos, aligeiramento da graduação através de cursos sequenciais, a 

proliferação de cursos profissionalizantes pagos e a diminuição da qualidade 

acadêmica através da substituição de professores efetivos por estagiários 

(RISTOFF, 2003, p.137).  

A LDB se constituí nos princípios que direcionam a política educacional 

brasileira e trata no Título VI “Dos Profissionais da Educação”. O capítulo IV é 

dedicado a Educação Superior, são quinze artigos; do 43 ao 57.  Todo o capítulo IV 

do título V da LDB trata da Educação Superior no Brasil, mas, em nenhum dos 

artigos é considerada a questão da formação pedagógico-didática dos docentes 

desse segmento. Os artigos estão organizados da seguinte forma:  

o O art. 43 trata das finalidades: estimular a criatividade científica, formar 

profissionais, agregar conhecimentos para responder aos problemas do 

mundo, articular a pesquisa, ensino e extensão e prestar serviços à 

comunidade.  

o O art. 44 até o Art. 51 trata da organização da Educação Superior 

(reconhecimento de cursos, dias letivos, do reconhecimento dos diplomas, 

transferência dos alunos, matrículas etc) 

o O art. 52 e o art. 53 tratam sobre as universidades que são definidas como 

instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível 

superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano.  

o Os art. 54, 55, e 56, abordam as questões de operacionalização da autonomia 

das universidades públicas.  

De 1995 a 2002, foram adotadas políticas de expansão acelerada, 

especialmente no setor privado, “enquanto, nas duas décadas anteriores, a 

universidade estava voltada para o mercado do trabalho e para as empresas, nesse 

momento, a universidade voltava-se para si mesma” (DOTTA, 2010, p. 39). Nas 

duas décadas anteriores, a universidade estava focada no mercado de trabalho para 

atender as demandas das empresas, agora, no periodo de 1990, volta-se para si 

mesma. A universidade passou a ser regida por contratos de gestão, avaliada 

através de índices de produtividade, estruturada por estratégias e programas de 
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eficácia organizacional, baseando-se na flexibilidade para atender esse novo 

contexto (CHAUÍ, 2003). Esse período foi marcado por um movimento expansionista 

privado e por políticas que resultaram na criação de formatos institucionais 

diferenciados como os Centro Universitários, na abertura de novos cursos e na 

ênfase em modalidades diferentes de educação, como a educação à distância e a 

profissional. (DOURADO; CATANI; OLIVEIRA, 2003).  

A crescente pressão por vagas produziu a necessidade da criação 
rápida de mais e diferentes instituições, com o fim de absorver 
demandas de todos os tipos, algumas respondendo aos aspectos 
novos do mercado. Assim, passaram a coexistir as universidades 
tradicionalmente conhecidas que articulavam ensino, pesquisa e 
extensão; os centros universitários que agregavam instituições sem a 
obrigação de fazer pesquisa sistemática, de manter cursos de pós-
graduação e tampouco de oferecer cursos em todas as áreas; e um 
grande e crescente número de faculdades e institutos isolados, em 
geral criados, segundo a lógica de absorção da demanda e em 
acordo com as necessidades imediatas de mercado A avaliação 
externa foi elemento central no processo de reconfiguração da 
Educação Superior brasileira.(...) Os anos de 1990 são apontados 
como o marco do processo de expansão e massificação da 
Educação Superior brasileira - especialmente no que se refere ao 
ensino privado (DOTTA, 2010, p. 39). 
 

O governo encontrava-se sem recursos para oferecer novas vagas através da 

abertura de cursos e universidades. Então, buscando diferentes caminhos para 

resolver esse problema estabeleceu a abertura de Centros Universitários. Esses 

centros poderiam abrir cursos diversos na sede, registrar seus diplomas, mas sem o 

foco ou preocupação com a pesquisa e produção acadêmica. Em síntese, o período 

que se iniciou em 2003 foi configurado: 

Pelo privatismo exaltado que alocava verbas do setor público para o 
setor privado; pela continuação da ampliação da oferta de cursos 
privados; pela integração dos docentes e pesquisadores com o setor 
privado, brasileiro e internacional; pela compra de pacotes 
tecnológicos produzidos nos países centrais; pela concessão de 
bolsas para que alunos de baixa renda pudessem estudar em 
instituições privadas; pela ampliação da isenção fiscal para os 
privatistas laicos e confessionais; pela diversificação e aligeiramento 
dos cursos e pelas alterações na carreira docente, a qual imprimia 
uma lógica empresarial. Tais processos são apresentados com o 
argumento de que constituem uma forma de democratização do 
acesso à educação para os segmentos mais pauperizados do povo 
brasileiro, por meio de diversas estratégias: PROUNI - Programa 
Universidade para Todos -, FIES - Financiamento Estudantil -, 
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política de cotas, universidades tecnológicas, cursos sequenciais, 
cursos ou ciclos de formação geral e de formação profissionalizante 
e, em especial, a Educação Superior à distância. (...) Outra situação 
que pode ser observada é o que chamamos de processo de 
"interiorização", ou seja, uma vertiginosa criação de instituições de 
Educação Superior no interior do país, espaços que se configuram 
em nichos de mercado rentáveis à iniciativa privada (DOTTA, 2010, 
p. 42). 

 

A colocação de Dotta (2010) revela sua posição contrária ao fato do governo 

disponibilizar recursos públicos para as instituições privadas. Certamente seu 

pensamento é de que o dinheiro público deve ser aplicado em instituições públicas. 

Mas, o governo buscou, com a criação de instituições privadas, resolver o problema 

de vagas na Educação Superior. A abertura de universidades e cursos no interior 

favorece o mercado das instituições privadas, mas por outro lado, é necessário 

atender a população que reside no interior e precisa ter acesso à Educação 

Superior. As instituições particulares podem “sobreviver” sem verbas públicas, mas 

não têm condições de oferecer vagas aos alunos que não possuem condições de 

pagar as mensalidades de uma instituição particular. Atualmente, as universidades 

públicas não têm vagas suficientes para atender a classe menos favorecida, esses 

alunos não têm condições de  manter – se longe de casa para ter acesso às 

universidades públicas, pois precisam de moradia, transporte, alimentação e livros. 

Diante disso, a compra de vagas pelo governo é uma solução que será paliativa e 

temporária. Esse quadro tem causado o seguinte fenômeno: os alunos de classes 

mais favorecidas estudam em escolas particulares durante o Ensino Médio e em 

Universidades Federais na graduação e com os alunos de classe menos favorecida 

esse quadro inverte, estudam em escolas públicas no Ensino Médio e em 

instituições particulares na graduação. Isso se dá devido aos programas de bolsas 

nas instituições particulares.  

Segundo as informações do site da Secretaria de Educação Superior (SESu) 

do MEC descrevemos, a seguir, a organização administrativa e acadêmica atual da 

Educação Superior Brasileira. Quanto à natureza jurídica de suas mantenedoras, a 

Educação Superior pode ser pública ou privada e ambas serão discutidas abaixo.  

As IES públicas são estabelecidas por Projeto de Lei de iniciativa do Poder 

Executivo e aprovado pelo Poder Legislativo. São mantidas pelo Poder público e 
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estão classificadas em Federais (mantidas pelo Governo Federal), Estaduais 

(mantidas pelo Governo do Estado) e Municipais (mantidas pelo poder público 

municipal).  

As instituições de Educação Superior privadas são autorizadas pelo 

Ministério da Educação e mantidas por pessoas físicas ou jurídicas e podem ser 

instituições privadas com ou sem fins lucrativos: 

Instituições privadas com fins lucrativos - ou particulares em sentido 
estrito - são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas 
ou jurídicas de direito privado. Sua vocação social é exclusivamente 
empresarial. 

Instituições privadas sem fins lucrativos, podem ser, quanto a sua 
vocação social: 

Comunitárias - incorporam, em seus colegiados, representantes da 
comunidade. Instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma, 
ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e 
alunos que incluam, na sua entidade mantenedora, representantes 
da comunidade; 

Confessionais - Constituídas por motivação confessional ou 
ideológica. Instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma, ou 
mais pessoas jurídicas que atendam à orientação confessional e 
ideológica específicas; 

Filantrópicas - Aquelas cuja mantenedora, sem fins lucrativos, 
obteve, junto ao Conselho Nacional de Assistência Social, o 
Certificado de Assistência Social. São as instituições de educação ou 
de assistência social que prestam os serviços para os quais foram 
instituídas e os colocam à disposição da população em geral, em 
caráter complementar às atividades do Estado, sem qualquer 
remuneração (DOTTA, 2010, p. 46). 
 

No atual cenário da Educação Superior, um aspecto marcante é o que diz 

respeito aos processos de avaliação. O sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) instituído em 2004, está “assentado na avaliação do tripé 

instituições de Educação Superior, cursos de graduação e desempenho dos 

estudantes. Esse processo reforça o papel assumido pelo Estado brasileiro no 

contexto das reformas dos anos de 1990: o de ente avaliador e regulador das ações 

que se passam na esfera social” (DOTTA, 2010, p.45). Com esse sistema, o 

governo fortalece os mecanismos de controle sobre as instituições de Educação 

Superior, favorecendo a regulação das ações que desenvolvem as políticas públicas 
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e privadas e ajustando a Educação Superior às exigências de avaliação dos 

organismos internacionais. (DOTTA, 2010, p. 46).  

Pimenta e Anastasiou (2014) traçam um breve resgate histórico e resumem o 

atual contexto da universidade no Brasil. Segundo as autoras, as diretrizes da Lei 

5.540/68 vigoraram durante todo o período da ditadura militar. Após inúmeras 

discussões, foi votada a atual Lei 9.394/96 na qual a formação para a docência 

universitária seria feita nos programas de pós-graduação stricto sensu, a 

competência docente seria mensurada pelos resultados que os alunos obtivessem 

no provão e as instituições seriam avaliadas pelo percentual de professores mestres 

e doutores, mas advertem: 

Considerando que os programas de mestrado e doutorado em áreas 
diversas da educacional se voltam para a formação de 
pesquisadores em seus campos específicos, e não à formação de 
professores, permanecem estes sem condições institucionais de se 
formar na docência” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p. 153,154). 
 

Se o critério para avaliar a competência docente é o resultado do aluno no 

provão e as instituições avaliadas pelo número de mestres e doutores, concluímos 

que a preocupação é apenas com os resultados do ensino. Além disso, o Estado 

continua sem se comprometer com o desenvolvimento do docente universitário, 

delegando a responsabilidade ao indivíduo ou a ações isoladas das instituições. 

Estas ficam pressionadas a criar meios de promover o incentivo e os recursos para o 

preparo dos seus docentes - visto que isso vai influenciar os indicativos da avaliação 

de desempenho global das IES.  

Não existe um estatuto que estabelece o perfil, os saberes e conhecimentos 

para um professor universitário. Morosini (2000) afirma que a formação do docente 

que atua na Educação Superior tem sido obscura, visto que a legislação não 

esclarece como deverá ser organizada. Segunda a autora, 

A pedagogia universitária no Brasil é exercida por professores que 
não têm uma identidade única. Suas características são 
extremamente complexas, como complexo e variado é o sistema de 
Educação Superior brasileiro: temos instituições públicas e privadas, 
universidades e não-universidades, em cinco regiões da Federação 
de características étnicas, sociais e econômicas diferentes. (...) Na 
base desta realidade, a política de formação de professores para o 
ensino superior é realizada de forma indireta. O governo determina 
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os parâmetros de qualidade institucional, e a IES seleciona e 
desenvolve uma política de capacitação de seus docentes orientada 
por tais parâmetros. A formação docente especifica diretamente 
cursos de capacitação em pós-graduação – mestrado, doutorado –, e 
inclusive cria índices avaliativos e estabelece prazos (...) 
(MOROSINI, 2000, p.19).  

 
A ausência de uma proposta de formação específica para o docente da 

Educação Superior tem sido uma preocupação em diversos países (MARÍN, 2006). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), promulgada em 1996, estabeleceu 

que as universidades tivessem, até 2004, pelo menos um terço de seu corpo 

docente com titulação acadêmica mínima de mestre ou doutor. Acreditamos que o 

objetivo seria de elevar o nível da Educação Superior através da elevação do nível 

de seus docentes.  

Concordamos que professores bem preparados, academicamente, poderão 

ser melhores professores. De acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão federal responsável pelo controle de 

qualidade dos cursos de pós-graduação stricto sensu, o objetivo dos cursos de 

mestrado e doutorado é formar pesquisadores e professores universitários, mas de 

fato a prioridade tem sido a formação de pesquisadores. Isso delega a segundo 

plano a formação pedagógica, e não ajuda a resolver os desafios da prática 

pedagógica do professor universitário.  “A formação do professor universitário tem 

sido entendida, por força da tradição e ratificada pela legislação, como atinente 

quase que exclusivamente aos saberes do conteúdo de ensino” (CUNHA, 2006, 

p.258).  

Os problemas relativos à formação dos docentes universitários não se 

concentram apenas naqueles que não tiveram formação pedagógica em cursos de 

bacharelados. Os cursos de licenciaturas são tradicionalmente organizados no 

modelo em que a teoria e a prática estão distantes e desvinculados, o que não 

favorece essa articulação. Dessa forma, temos professores bacharéis sem formação 

pedagógica e licenciados com lacunas na formação (OLIVEIRA; SILVA, 2012). 

Existe “pouca preocupação com o tema da formação pedagógica de mestres e 

doutores oriundos dos diversos cursos de pós-graduação do país. A graduação tem 
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sido ‘alimentada’ por docentes titulados, porém, sem a menor competência 

pedagógica” (VASCONCELOS, 1998, p. 86).  

Não encontramos em nenhuma lei a menção quanto à formação didático-

pedagógica a ser desenvolvida nos cursos de mestrado e doutorado, cuja proposta 

normalmente enfatiza a especialização em determinado campo do conhecimento. 

Além disso, o quadro de professores universitários no Brasil é bastante eclético, 

temos atuando na Educação Superior: 

[...] a) os profissionais de várias áreas do conhecimento que se 
dedicam à docência em tempo integral; b) os profissionais que atuam 
no mercado de trabalho específico e se dedicam ao magistério 
algumas horas por semana; c) os profissionais docentes da área 
pedagógica e das licenciaturas que atuam na universidade e, 
paralelamente, no ensino básico (educação infantil, ensino 
fundamental e/ou ensino médio); d) os profissionais da área de 
educação e das licenciaturas que atuam em tempo integral na 
universidade. (BEHRENS, 2001, p. 57). 

Considerando essa realidade, entendemos que se formam nesses cursos 

pesquisadores desprovidos de conhecimentos didáticos. Observa-se, muitas vezes, 

que existe pouca atenção frente aos aspectos do ensino, com valorizaçao da 

dimensão científica do conhecimento. A preparação para a docência universitária 

sempre esteve “orientada para o domínio científico e ou para o exercício de 

atividades profissionais vinculados a ele” (ZABALZA, 2004, p.107). Ou seja, a 

titulação não é sinal de melhoria na qualidade do ensino docente.  

De certa forma, no caso da formação de professores para atuar na 
educação básica há uma preocupação com o desenvolvimento de 
diferentes saberes e práticas pedagógicas, dentre elas as práticas de 
ensino, as metodologias e o estágio supervisionado [...] Em 
contrapartida, para o exercício da docência nos cursos técnicos e no 
ensino superior o foco é na competência científica, desprovida da 
dimensão didático-pedagógica. (MELO TEIXEIRA, 2009, p. 29). 
 

É notório o valor que se destina nas IES à produção de pesquisas, artigos e 

publicações e a pouca valorização da prática docente em si. Prova disso é que a 

produção acadêmica dos professores é critério para avaliação de seu desempenho. 

Mas, ser um pesquisador, produzir conhecimentos significativos aos quadros 

teóricos existentes, não é garantia de excelência no desempenho pedagógico 
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(PIMENTA; ANASTASIOU, 2014). Um bom desempenho pedagógico requer um 

professor pesquisador e reflexivo, mas,  

(...) a grande questão está em determinarmos até que ponto (e até 
quando) se pode permitir que o “professor” universitário, aquele sem 
qualquer formação pedagógica, aprenda a ministrar aulas por ensaio 
e erro, desconsiderando o caráter do sujeito com o qual trabalha: o 
aluno. Além de desconsiderar também que ministrar aulas envolve 
domínios de técnicas específicas e um tipo de competência 
profissional, a pedagógica (...) (VASCONCELOS, 2000, p.1). 

Entende-se que é um assunto complexo e que essa formação deve ser 

estabelecida sob a tríade ensino, pesquisa e extensão. Conforme a Lei de Diretrizes 

e Bases (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:  

Art. 52º. As universidades são instituições pluridisciplinares de 
formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, 
de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se 
caracterizam por: 

 I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo 
sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto 
de vista científico e cultural, quanto regional e nacional; 

II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica 
de mestrado ou doutorado; 

III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 

(...)  

Art. 65º. A formação docente, exceto para a Educação Superior, 
incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas. 

Art. 66º. 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. 
 

 A formação de professores para desempenhar a docência na Educação 

Superior não está bem definida na legislação, pois a LDB Nº 9.394/96, não indica 

como esse professor será formado. 

No que se refere à exigência de titulações, o Decreto 2.207/97 
determina que, no segundo ano de sua vigência, as instituições de 
ensino superior deverão contar com 15% de seus docentes titulados 
na pós-graduação stricto sensu, dos quais 5% doutores, pelo menos; 
no quinto ano de vigência, com 25%, dos quais 10% de doutores, 
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pelo menos; e no oitavo ano de vigência, com um terço, dos quais 
15% de doutores, pelo menos. [...] essa lei não concebe a docência 
universitária como processo de formação, mas sim de preparação 
para o exercício do magistério superior, que será realizada 
prioritariamente (não exclusivamente) em pós-graduação stricto 
sensu. Tal fato vem provocando um aumento significativo da 
demanda por esses cursos e o crescimento de sua oferta, 
especialmente na área da educação, uma vez que se nota a 
ausência da formação para a docência superior nos programas de 
pós-graduação das demais áreas. Por outro lado, a não 
exclusividade da formação nesse nível, expressa na lei, tem 
provocado um crescimento da oferta de cursos de pós-graduação 
lato sensu (especialização) ou mesmo a introdução neles de 
disciplina denominada Metodologia do Ensino Superior ou Didática 
do Ensino Superior, especificamente voltada à formação docente. 
(PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p. 40-41). 
 

Isso posto, percebemos que o foco da preocupação legal é a formação do 

professor pesquisador e não a formação do profissional nos aspectos didáticos e 

pedagógicos. Tal medida reforça a importância de domínio dos conteúdos 

específicos, como adverte Cunha (2005): 

(...) a carreira universitária se estabelece na perspectiva de que a 
formação do professor requer esforços apenas na dimensão 
científica do docente, materializada pela pós-graduação stricto 
sensu, nos níveis de mestrado e doutorado. Explicita um valor 
revelador de que, para ser professor universitário, o importante é o 
domínio do conhecimento de sua especialidade e das formas 
acadêmicas de sua produção. (CUNHA, 2005, p. 73). 

Segunto Masetto (2003), o domínio pedagógico é o aspecto mais carente na 

formação do docente da Educação Superior. Os cursos de pós-graduação Lato 

Sensu oferecem uma possibilidade de atender essa necessidade nas disciplinas 

chamadas de Metodologia do Ensino Superior ou Didática do Ensino Superior, como 

explicado abaixo: 

Nos programas de pós-graduação, essa formação tem se reduzido 
ao cursar de uma disciplina, habitualmente chamada de Metodologia 
de Ensino Superior ou similar, com carga horária média de 60 horas, 
portanto, insuficiente para a necessária sistematização dos saberes 
da docência e da associação entre a teoria e a prática dessa área de 
complexidade indiscutível. (p.147) (...) É de conhecimento da 
comunidade acadêmica e preocupação central dos que pesquisam a 
docência universitária a insuficiência pedagógica acerca dos saberes 
dos docentes; a própria legislação atual, ao propor que ‘a preparação 
para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-
graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado’ 
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(LDB, art.66), desconsidera essa problemática, deixando a formação 
inicial e/ou continuada como necessidade ou questão de cada 
instituição ou pessoal (ANASTASIOU, 2006, p. 149). 
 

Nem um curso em Metodologia do Ensino Superior é suficiente, nem a pós-

graduação stricto sensu, pois deparamo-nos com um “despreparo e até 

desconhecimento do que seja o processo de ensino aprendizagem” (ALMEIDA; 

PIMENTA, 2011, p.26).  

O mestre ou doutor saí da pós-graduação com maior domínio em um 
aspecto do conhecimento e com habilidade de pesquisar. Mas só 
isso será suficiente para afirmamos que a pós-graduação ofereceu 
condições de formação adequada para o docente universitário? 
(MASETTO, 2003, p. 184-183). 

 

Veiga (2006, p. 91) também comenta que “(...) a formação docente para a 

Educação Superior, fica, portanto, a cargo das iniciativas e dos regimentos das 

instituições responsáveis pela oferta de cursos de pós-graduação” A pós-graduação 

é um espaço imprescindível de formação, mas devido a suas peculiaridades não tem 

atendido às necessidades da formação para a docência: 

Se a universidade é o locus de formação dos quadros profissionais 
de nível superior, é, portanto, função da universidade a formação de 
seus próprios quadros, ou seja, a formação de seus docentes. A 
questão da formação didático-pedagógica desses docentes, no 
entanto, não é sequer mencionada como pré-requisito básico para o 
exercício do magistério superior. (VASCONCELOS, 2000, p. 16). 

A formação dos professores da Educação Superior tem se restringido ao 

conhecimento de disciplinas específicas, decorrente do exercício profissional ou 

teórico. Pouco, ou nada tem sido exigido em termos pedagógicos. As Instituições de 

Educação Superior adotam diferentes formas para selecionar seus docentes, 

considerando, em seus critérios de seleção, a formação profissional. Normalmente, 

esquecem da parte pedagógica, levando em conta apenas o conhecimento da 

matéria que será lecionada e o desempenho profissional que o sujeito possui. Pode 

parecer uma visão um tanto pessimista quando Chauí afirma que: 

O recrutamento de professores é feito sem levar em consideração se 
dominam ou não o campo de conhecimento de sua disciplina e as 
relações entre elas e outras afins – o professor é contratado ou por 
ser um pesquisador promissor que se dedica a algo muito 
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especializado, ou porque não tendo vocação para pesquisa, aceita, 
ser escorchado e arrochado por contratos de trabalho temporários e 
precários, ou melhor, “flexíveis”. A docência é pensada como 
habilitação rápida para graduados, que precisam rapidamente num 
mercado de trabalho do qual serão expulsos em poucos anos, pois 
tornam-se em pouco tempo obsoletos e descartáveis; ou como 
correia de transmissão entre pesquisadores e treino para novos 
pesquisadores. Transmissão e adestramento. Desapareceu, 
portanto, a marca essencial da docência: a formação (CHAUÍ, 1999, 
p.221). 

Essa é a prática que encontramos nas universidades? Onde estão os 

aspectos inerentes à formação do docente da Educação Superior? Benedito, Ferrer 

e Ferreres (1995) averiguaram que “a formação de professores universitários não 

tem contado, até agora, com um respaldo legislativo como ocorre com os outros 

níveis educativos”.  E ao consultarem o Handbook of Research on Teacher 

Education, de 1990, que é uma compilação do que ocorre nessa área nos EUA; 

sobre a formação do professor universitário, “não encontramos nada” (p. 149). 

Embora este estudo se refira ao contexto de outro país não se diferencia do que 

temos vivenciado no Brasil.  

Entendemos, que a formação docente precisa fazer parte de uma política 

pública consistente e que contemple não apenas a formação acadêmica, mas 

aspectos relacionados à valorização profissional, às condições de trabalho, à 

carreira, ao apoio pedagógico aos professores iniciantes. No entanto, “os processos 

de projeto e formulação de políticas educativas tratam apenas de solucionar 

questões bastante imediatas ou de encontrar modos mais eficazes para manter a 

prática estabelecida, em lugar de pensar a longo prazo” (GARCIA; VAILLANT, 2012, 

p. 15). Formar professores universitários implica compreender a importância do 

papel da docência juntamente com preparo científico-pedagógico, oportunizando um 

aprofundamento cientifico - pedagógico que capacite o docente para enfrentar as 

questões da universidade (VEIGA, 2006).  

Essa preocupação com a formação pedagógica adequada dos professores da 

Educação Superior é citada pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura) na CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR “La educación superior en el siglo XXI: Visión y acción” de 

9 de outubro de 1998. A UNESCO atribui à Educação Superior uma das 

possibilidades de transformar a sociedade. Para tanto, o professor deveria estar 
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habilitado para acompanhar as mudanças que ocorrem rapidamente na sociedade 

do conhecimento que vivemos, no entanto, o período de formação inicial é muito 

curto, se considerarmos que o percurso formativo de docentes universitários 

acontece, frequentemente, em cursos de pós-graduação.  

Ensinar exige além do domínio dos conteúdos específicos, conhecimentos 

metodológicos e pedagógicos. Mas a formação do docente para a Educação 

Superior, apesar de exigir titulação como mestrado, doutorado e, até o pós-

doutorado, não exige um processo sistemático de formação pedagógica 

(CARNEIRO, 1998). Eis a dicotomia. As circunstâncias formativas do docente da 

Educação Superior colocam os conhecimentos pedagógicos em um lugar 

desvalorizado e os conhecimentos específicos assumem “um valor 

significativamente maior que o conhecimento pedagógico e das humanidades” 

(CUNHA, 2010, p.27). Segundo a autora, essa posição de desvalorização dos 

conhecimentos pedagógicos é devido à relação que é feita entre Pedagogia e 

Didática, com a tradicional perspectiva tecnicista de educação.   

A LDB/96 “silencia sobre quem é o professor universitário, no âmbito de sua 

formação didática. Nos outros níveis de ensino o professor é bem identificado, na 

Educação Superior parte-se do princípio que sua competência advém do domínio da 

área de conhecimento na qual atua” (MOROSINI, 2001, p.12).  Essa afirmação pode 

ser generalizada para as universidades brasileiras, em que é possível observar que 

a formação exigida do docente fica restrita ao conhecimento do conteúdo ou a 

prática decorrente do exercício profissional e nada oficialmente é exigido em termos 

pedagógicos.  

Parece-nos paradoxal que em alguns concursos de acesso para ministrar 

aulas em algumas instituições de Educação Superior no Brasil conste a exigência de 

uma avaliação de conhecimentos didáticos.  Pesquisando em diversos editais para 

professor universitário, encontramos um exemplo que demonstra o que é exigido no 

concurso para exercer a função: Primeira fase é a prova escrita eliminatória; a 

segunda fase consiste no Exame de Títulos e Trabalhos, e isto é feito através da 

análise do currículo do candidato. Segundo o edital, essa análise considera como 

títulos: I- Graus e títulos acadêmicos, II- Atividades docentes, científicas, literárias, 

artísticas e profissionais, III- funções acadêmicas, acadêmico-administrativas e 
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profissionais, IV- produção técnica, científica, literária ou artística. Para os 

certificados de conclusão de mestrado/doutorado em cursos/programas não 

reconhecidos nacionalmente ou internacionais, deve haver o reconhecimento prévio 

pela banca do concurso. Na terceira fase ocorrerá a Defesa da Produção Intelectual, 

protagonizada pelo/a candidato/a, a sustentar suas contribuições científicas. E por 

último as 

Provas de conhecimento, quais sejam: Prova Didática, obrigatória; 
Prova Prática, opcional, a critério do Departamento. A Prova didática 
dura de 45 a 55 minutos, sendo as apresentações que não 
observarem este prazo penalizadas em 0,5 pontos/minuto. O tema 
será designado pelo sorteio de um dos pontos organizados no Ato de 
Instalação. O/A candidato/a sorteará seu próprio ponto 24 horas 
antes do início da sua prova, em sessão pública, sendo este 
excluído para futuros sorteios. Nas mesmas 24 horas referidas, o/a 
candidato/a não realizará nenhum ato ou prova que envolva sua 
presença. A Prova Prática terá sua natureza, forma e duração 
estabelecidas pelo Departamento, obedecendo às seguintes 
exigências: sorteio de um ponto a cada candidato/a, sem repetições 
e igualdade de tempo a todos/as os/as candidatos/as entre o sorteio 
de seu respectivo ponto e o início de sua prova.Com a conclusão de 
cada uma das Provas de Conhecimento e da Defesa de Produção 
Intelectual de cada candidato/a, o/a examinador/a deve atribuir o 
grau, de 0 a 10. Durante o processo da avaliação, fica assegurado 
ao/à candidato/a o direito de comunicabilidade e presença. (Edital 
disponível em http://www.ufrgs.br/caar/?page_id=9918 acessado em 
setembro de 2014. 

Normalmente, os editais não deixam claros os critérios que serão utilizados 

pela banca na avaliação das provas práticas, mas, no levantamento geral em alguns 

editais para a função de professor universitário disponíveis na internet, catalogamos 

os seguintes critérios:  

a) Planejamento/plano de aula até 1,0 – objetivos da aula, conteúdo 

programático, procedimentos didáticos, recursos de avaliação e bibliografia;  

b) Desenvolvimento até 9,0 -  comunicação, domínio do conteúdo adequação 

aos objetivos, organização e sequência da aula, atualidade das informações, 

clareza e objetividade, ilustração com exemplos e recursos diversos e 

conclusão da aula.  

Isso não é padrão para todas as universidades, as quais divergem nas formas 

de contratação.  
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Acreditamos que esse ritual de ingresso poderá modificar-se, na 
medida em que as instituições tomarem consciência dos processos 
que deveriam suceder a seleção, nomeação e posse de profissionais 
que iniciam a carreira docente. Algumas questões educacionais 
poderiam ser esclarecidas no âmbito institucional e no acolhimento 
ao ingressante: o que se espera do profissional que deseja ensinar a 
sua profissão? Ele conhece satisfatoriamente o processo de 
formação de um profissional em sua área de atuação? Tem 
consciência do que seja participar desse processo como formador? 
Reconhece a existência e importância do conhecimento da 
Pedagogia Universitária e a necessidade de apropriar-se desse 
campo para construir-se formador? (MACIEL, 2012, p.217). 

Diante dessas preocupações, é necessário considerar a estruturação de 

políticas de formação para o professor da Educação Superior com um diálogo entre 

a formação científica e a formação pedagógica. É possível concluir que a formação 

de professores que atuam nesse segmento fica sob responsabilidade dos programas 

de pós-graduação e da busca individualizada de cada professor. A trajetória da 

Educação Superior no Brasil não foi acompanhada de processos de formação 

docente. A Educação Superior tem sido feita à base da “[...] improvisação docente e 

do patrimonialismo e, causa espécie, que o grau superior é o único para o qual não 

há previsão legal de formação específica para o magistério”. (CUNHA, L. A., 2004, 

p.798). A omissão na regulação da formação especifica do docente da Educação 

Superior fragiliza a identificação da docência como profissão, e isso ecoa na sua 

desvalorização.  

 

1.2 Características do docente da Educação Superior no Brasil 

Dados do censo realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), de 2013 atestam que o número de professores 

atuantes na Educação Superior no Brasil era de 321.700. Um total de 181.302 

professores atuam em Instituições de Educação Superior (IES) privada. Sobre a 

formação, 16,5% são doutores, 44,1% mestres e 39,4% são especialistas.  
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Tabela 01 - Resumo- Estatísticas gerais da Educação Superior, por Categoria 

Administrativa – Brasil 2013. 

 
  Fonte: MEC-INEP 
 

De acordo com os dados, 81% dos docentes trabalham em tempo integral nas 

instituições públicas e 43% dos professores das instituições privadas são horistas, o 

que permite trabalhar em mais de uma instituição ou exercer outra atividade 

profissional.  

O INEP 2011 ao traçar o perfil do professor da educação superior identificou 

que o docente atuante em instituições privadas é homem, mestre, horista, com idade 

média de 34 anos.  Já o professor atuante em instituições públicas é homem, doutor, 

trabalha com dedicação em tempo integral e com a idade média de 47 anos.  

Behrens (2001) aponta quatro grupos de profissionais que atuam na 

Educação Superior: 1) Profissionais de diversas áreas do conhecimento e que se 

dedicam à docência em tempo integral, 2) Profissionais que atuam no mercado de 

trabalho específico e se dedicam a docência algumas horas por semana, 3) 

Profissionais da área pedagógica e das licenciaturas que atuam na universidade e 

também na educação básica, 4) Profissionais da área da educação e das 

licenciaturas que atuam em tempo integral nas universidades. Segundo a autora, os 

profissionais do primeiro grupo, de diversas áreas do conhecimento e com 

dedicação em tempo integral, são os que mais produzem cientificamente e mais se 
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envolvem com os alunos e com a instituição. Acreditamos que isso ocorra por serem 

professores de dedicação em tempo integral, o que favorece essas atividades e 

relações. Por outro lado, segundo Behrens (2001), esses professores são os que 

mais ensinam o que nunca experimentaram.   

Sobre o perfil atual, concluímos que os professores da Educação Superior 

não têm uma identidade única. Seu perfil varia de acordo com a trajetória de vida e a 

formação pessoal de cada um deles, assim como as características que absorvem e 

adquirem em relação às instituições nas quais exercem à docência. “Quem é o 

docente universitário? Ele está preparado para acompanhar as mudanças do 

terceiro milênio? A complexidade da resposta pode ser vista de diversos ângulos. Se 

nos reportarmos à formação docente, não há uma unidade.” (MOROSINI, 2001, p. 

11). Vamos buscar respostas sobre qual seria então o perfil de um docente da 

Educação Superior que atendesse as mudanças atuais e as necessidades do aluno 

que recebemos na universidade. 

 
1.3 Qualidades necessárias ao docente da Educação Superior no Brasil 

O papel do professor da Educação Superior se transformou porque este se vê 

obrigado a assumir um maior acúmulo de responsabilidades. A literatura descreve 

uma série de características quando elenca as qualidades de um bom professor. 

São elas: conhecimento e valores que os professores devem possuir para transmitir 

aos estudantes; a forma de utilizar os métodos de ensino relacionando-os com os 

conteúdos; as competências comunicativas que lhe permitem interagir com os 

estudantes, pais e colegas; o domínio de técnicas modernas das tecnologias da 

informação e da comunicação; as competências para a pesquisa e a reflexão sobre 

suas próprias práticas (GARCIA; VAILLANT, 2012, p. 16).  

Garcia e Vaillant (2012, p. 17, 18) fazem um levantamento das características 

necessárias para um “bom docente”. Entre alguns autores, eles citam os estudos de 

Goe e Stickler (2008) que realizaram uma síntese de pesquisas e identificaram 

quatro categorias: capacidades, características, práticas e afetividade do docente. 

Essas quatro categorias encontram sintonia com outros estudos que apontam, como 

categorias que assinalam um bom desempenho, aspectos como: titulação, 

experiência e conhecimento dos conteúdos. Os estudos de Hunt (2008) também são 
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destacados por Garcia e Vaillant (2012). Nesse caso, a qualidade e características 

dos bons docentes se definem no nível da escola que o docente trabalha, ou seja, 

conforme diferenças culturais, o que interfere nessa definição. Mas, mesmo 

acreditando nisso, Hunt (2008), destaca 5 características que se repetem nos 

docentes que obtêm bons resultados de aprendizagem com seus alunos. São elas: 

conhecem a matéria e sabem como ensiná-la; gerenciam a aprendizagem dos 

alunos; comprometem-se com os alunos e suas aprendizagens; refletem sobre suas 

práticas; aprendem com sua experiência e a de seus colegas e integram 

comunidades de aprendizagem. Outras características são citadas por Darling-

Hammond e Sykes (2003): são as habilidades verbais; conhecimento da matéria; 

habilidade acadêmica; conhecimento profissional e experiência. Garcia e Vaillant 

(2012) acrescentam a essas: “entusiasmo, a flexibilidade, a perseverança e a 

preocupação com os estudantes” (p. 18).  

Não é tarefa fácil elaborar uma lista de qualidades de um docente eficaz 

devido às diferenças e necessidades de cada contexto. Mas, Garcia e Vaillant (2012, 

p. 19), fundamentando-se em uma pesquisa bibliográfica realizada por eles, 

dividiram as capacidades docentes em duas dimensões: a dimensão “cognitiva – 

acadêmica” que se refere aos saberes do docente, suas estratégias pedagógicas, 

efetividade na construção e transmissão do conhecimento; e a dimensão “vincular –

atitudinal” na qual está incluída a transmissão de valores morais e éticos.  

O domínio do conteúdo parece ser um troféu que o docente carrega com 

orgulho; entretanto, mesmo quando o docente conhece bem a estrutura do que está 

ensinando, pode correr o risco de apresentá-lo de maneira inadequada aos alunos. 

O conhecimento do conteúdo tem alguns componentes que precisam ser 

considerados: conhecimento substantivo (ideias e tópicos do conteúdo, conceitos, 

definições etc.); conhecimento sintático (validez, tendência, perspectivas e 

pesquisas de campo dentro da especialidade); conhecimento psicopedagógico, 

conhecimento didático do conteúdo(relação do conhecimento da matéria ao como 

ensinar); onde e quem se ensina (quem são seus alunos, condições socioculturais e 

demais condições particulares da escola) (GARCIA ; VAILLANT, 2012, p. 73). 
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Miranda; Casanova; Cornachione (2011) organizaram os conhecimentos, 

saberes e competências necessários à docência de acordo com os estudos 

realizados por diversos autores: 

Quadro 1 - Conhecimentos, saberes e competências necessárias à docência 

Conhecimentos 
necessários à docência 

 

Saberes necessários à 
docência 

 

Competências 
necessárias à docência 

 
Shulman (1986, 1987, 
2005) 
 
1) conhecimento do 
conteúdo; 
 2) conhecimento 
pedagógico 
(conhecimento didático 
geral); 3) conhecimento 
do curriculum;  
4) conhecimento dos 
alunos e da 
aprendizagem;  
5) conhecimento dos 
contextos educativos;  
6) conhecimento 
didático do conteúdo;  
7) conhecimento dos 
objetivos, as finalidades 
e os valores educativos, 
e de seus fundamentos 
filosóficos e históricos. 
 

Freire (2000) 
 
1) ensinar não é transferir 
conhecimento;  
2) ensinar exige 
rigorosidade metódica;  
3) ensinar exige pesquisa; 
4) ensinar exige respeito 
aos saberes dos 
educandos;  
5) ensinar exige criticidade;  
6) ensinar exige estética e 
ética;  
7) ensinar exige a 
corporificação das palavras 
pelo exemplo;  
8) ensinar exige risco, 
aceitação do novo e 
rejeição a qualquer forma 
de discriminação;  
9) ensinar exige reflexão 
crítica sobre a prática; 
 10) ensinar exige o 
reconhecimento e a 
assunção da identidade 
cultural. 

Masetto (1998) 
 
1) competência em uma 
área específica (em 
uma determinada área 
de conhecimento);  
2) competência na área 
pedagógica;  
3) competência na área 
política. 
Braslavsky (1999) 
 
1) competência 
pedagógico-didática;  
2) competência 
institucional;  
3) competência 
produtiva; 
 4) competência 
interativa;  
5) competência 
especificadora. 
Perrenoud (2000) 
 
1) organizar e dirigir 
situações de 
aprendizagem;  
2) administrar a 
progressão das 
aprendizagens; 
 3) conceber e fazer 
evoluir os dispositivos 
de diferenciação;  

Garcia (1992) 
 
1) conhecimento 
pedagógico geral;  
2) conhecimento do 
conteúdo;  
3) conhecimento do 
contexto, que faz 
referência ao lugar onde 
se ensina, assim como a 

Pimenta (1998), Pimenta & 
Anastasiou (2002) 
 
1) saberes da experiência;  
2) saberes da área do 
conhecimento específico; 
 3) saberes pedagógicos;  
 4) saberes didáticos. 
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quem se ensina;  
4) conhecimento 
didático do conteúdo. 
 

Gauthier et al. (1998) 
 
1) saber disciplinar;  
2) saber curricular;  
3) saber das ciências da 
educação;  
4) saber da tradição 
pedagógica;  
5) saber experiencial;  
6) saber da ação 
pedagógica. 
 

4) envolver os alunos 
em suas aprendizagens 
e em seu trabalho; 
5) trabalhar em equipe;  
6) participar da 
administração da 
escola; 
 7) informar e envolver 
os pais;  
8) utilizar novas 
tecnologias;  
9) enfrentar os deveres 
e os dilemas éticos da 
profissão;  
10) administrar sua 
própria formação 
contínua. 
Zabalza (2006) 
 
1) planejar o processo 
de ensino-
aprendizagem;  
2) selecionar e preparar 
os conteúdos 
disciplinares;  
3) oferecer informações 
e explicações 
compreensíveis e bem 
organizadas 
(competência 
comunicativa); 
 4) manejo das novas 
tecnologias;  
5) conceber a 
metodologia; 
 6) comunicar-se e 
relacionar-se com os 
alunos; 
 7) tutoria; 
 8) avaliar;  
9) refletir e pesquisar 
sobre o ensino;  
10) identificar-se com a 
instituição e trabalhar 
em equipe. 

Tardif (2000, 2003)  
 
1) saberes da formação 
profissional;  
2) saberes disciplinares;  
3) saberes curriculares;  
4) saberes experienciais. 
 
Cunha (2004) 
 
1) saberes relacionados 
com o contexto da prática 
pedagógica;  
2) saberes relacionados 
com a ambiência de 
aprendizagem;  
3) saberes relacionados 
com o contexto sócio-
histórico dos alunos; 
 4) saberes relacionados 
com o planejamento das 
atividades de ensino;  
5) saberes relacionados 
com a condução da aula;  
6) saberes relacionados 
com a avaliação da 
aprendizagem. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base em Miranda; Casanova; Cornachione, (2011), que 
se fundamentaram em Puentes, Aquino e Quillici Neto (2009). 
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Os termos utilizados não apresentam diferenças significativas visto que, “para 

todos os autores citados no quadro 01, a profissionalização da docência compõe-se 

de três ingredientes fundamentais, mas não suficientes: saber, saber-fazer e saber-

ser, aqui sistematizados na forma de saberes, conhecimentos ou competências” 

(MIRANDA; CASANOVA; CORNACHIONE JÚNIOR, 2011, p.145). Os autores 

citados utilizam os termos de forma intercambiável. O que Pimenta (1998) trata 

como saberes da área de conhecimento específico, Shulman (1986, 2005) trata de 

conhecimento de conteúdo e, Masetto (1998), de competência na área específica. 

Não trataremos, neste trabalho, da distinção entre os termos, mas sim de seu 

relacionamento com os elementos que os docentes precisam eleger para uma 

prática docente considerada de qualidade.  

A necessidade da formação pedagógica é um aspecto já abordado nesse 

estudo e discutido em muitos outros. 

O que se constata então é que o professor universitário não tem uma 
formação voltada para os processos de ensino e aprendizagem, 
pelos quais é responsável pela vida acadêmica. Os elementos 
constitutivos de sua atuação docente, como relação da disciplina 
com o projeto do curso, planejamento, organização da aula, 
metodologias e estratégias didáticas, avaliação, peculiaridades da 
interação professor – aluno, lhes são desconhecidos. Assim, 
predomina dentre os professores universitários brasileiros um 
despreparo e até um desconhecimento científico do que seja o 
processo de ensino e aprendizagem, pelo qual são responsáveis a 
partir do instante em que ingressam no departamento e na sala de 
aula  (ALMEIDA; PIMENTA, 2001, p.26). 

 Além da formação pedagógica, quais seriam as habilidades necessárias a 

um docente da Educação Superior? Tedesco e Fanfani (1999) afirmam que ao 

listarmos as características ideais de um professor iniciante formaríamos um 

conjunto de qualidades que estariam relacionadas com o conhecimento e valores 

que precisam dominar para motivar os alunos a aprenderem. Para isso, os docentes 

usariam métodos de ensino relacionados ao conteúdo, competências para interagir 

com os alunos e colegas de trabalho, deveriam dominar as tecnologias da 

informação como ferramenta de ensino e desenvolver suas próprias capacidades de 

atualização e formação. 

Vaillant e Marcelo Garcia (2012, p. 73) destacam além do conhecimento 

pedagógico; o conhecimento das técnicas didáticas; de estruturas de turmas; de 
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teorias do desenvolvimento humano; currículos; planejamento; avaliação; história e 

filosofia da educação; aspectos legais da educação; e influência da cultura nos 

contextos de ensino. 

Para ensinar, o domínio do conteúdo especifico é condição 
necessária, mas não suficiente. Os professores universitários 
enquanto profissionais, sejam os iniciantes ou os mais experientes, 
teriam de possuir conhecimentos, habilidades e atitudes próprias de 
suas tarefas e de seus compromissos (CUNHA; ZANCHET, 2010, p. 
191). 

Essas tarefas do professor universitário seriam: conhecer a sua matéria; 

dominar técnicas de ensino; pesquisar; guiar e supervisionar a formação cientifica 

dos estudantes (LIMA, 2013). Outras tarefas que enfrentam os iniciantes são 

listadas por Marcelo Garcia (1999): adquirir conhecimentos sobre os estudantes; 

currículo e contexto escolar; além de planejar adequadamente, criar ambientes de 

aprendizagem e continuar desenvolvendo sua identidade profissional. Todas essas 

atividades podem ser organizadas nas dimensões: pedagógica, profissional, 

intelectual, artística e criativa. Elas podem ser encontradas em um professor que 

possua um perfil flexível, crítico, com domínio cognitivo, com habilidade de 

relacionar-se, capaz de trabalhar em equipe e que seja capaz de analisar e refletir 

sobre sua própria prática (ESTEPA et al, 2005).  Zabalza (2004) cita três grandes 

dimensões no papel docente: 

− Dimensão profissional que permite o acesso aos componentes 
essenciais que definem essa profissão: quais são suas exigências 
(retorno esperado pela atuação profissional), como constrói sua 
identidade profissional e em torno de quais parâmetros o faz, quais 
são os principais dilemas que caracterizam o exercício profissional, 
quais são as necessidades de formação inicial e permanente, etc. 

− Dimensão pessoal que permite considerar alguns aspectos de 
grande importância no mundo da docência: tipo de envolvimento e 
compromisso pessoal característicos da profissão docente, ciclos de 
vida dos docentes e situações pessoais que os afetam (sexo, idade, 
condição social, etc.), problemas de ordem pessoal que costumam 
acompanhar o exercício profissional (burn out, estresse, 
desmotivação, etc.), fontes de satisfação e insatisfação no trabalho, a 
carreira profissional. 

− Dimensão administrativa que nos situa diante dos aspectos mais 
claramente relacionados com as condições contratuais, com os 
sistemas de seleção e promoção, com os incentivos, com as 
condições (carga horária, horários, obrigações vinculadas ao 
exercício profissional, etc. (ZABALZA, 2004, p. 106). 
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De acordo com o autor, a formação docente, deve estruturar-se em três 

grandes dimensões: Profissional, Pessoal e Administrativa. Maciel et al. (2012), 

também apontam três recortes: a pessoal, a pedagógica e a profissional. A primeira, 

como o próprio nome sugere, está relacionada com o mundo pessoal, no qual o 

sujeito é capaz de se perceber como pessoa e isso determina o modo de ser 

professor. Nessa dimensão, o professor consegue ir além da parte técnica de sua 

atividade docente e reflete sobre si mesmo. A dimensão pedagógica é o saber e o 

saber-fazer da profissão. São as formas de conceber e desenvolver a docência e as 

estratégias para o aluno aprender. E a terceira, a dimensão profissional, envolve a 

apropriação de atividades partindo de saberes da experiência e saberes 

pedagógicos. Então, como se constrói um professor com todas as habilidades 

necessárias dentro desses três campos? Existem aspectos teóricos e práticos que 

interferem nessas dimensões. 

Vários fatores influenciam e determinam o desenvolvimento profissional do 

docente da Educação Superior. Esses fatores interferem nas competências, práticas 

e interesses dos professores. Segundo estudos do Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte de Madrid citados por Marín Díaz, (2006), os fatores que interferem nos 

conhecimentos, crenças e capacidades dos docentes universitários giram em torno 

de três aspectos: 1- Da transformação da sociedade, seus valores e suas formas de 

organização. 2- Do progreso do conhecimento científico, que  exige uma atualização 

contínua. 3- Do desenvolvimiento de sua competência docente, que inclui o domínio 

de teorias, técnicas e instrumentos de análises para melhorar sua própria prática 

como docente (MEC. 1992, p.13-14 apud Marín Díaz, 2006).  

Trazendo esses estudos para a realidade brasileira, podemos relacionar como 

aspectos práticos que interferem na formação do docente da Educação Superior: a 

dinâmica das mudanças sociais na qual o professor está inserido e a experiência 

que ele vai adquirindo através de sua própria prática.  E como aspectos teóricos o 

progresso científico que exige uma formação contínua, envolvendo a pesquisa e a 

formação acadêmica.  

Entretanto, estas questões teóricas e práticas da formação docente precisam 

interagir entre si. Pimenta e Anastasiou (2014, p. 190-196) alertam que a formação 

no nível de pós-graduação tradicionalmente considerada como formação para o 
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docente da Educação Superior, separa o aspecto pedagógico do processo de 

pesquisa.  

Considerando o papel antagônico nos elementos da formação teórica 

oferecida na pós-graduação com os aspectos práticos necessários na atuação 

docente, entendemos a dificuldade de atender às necessidades formativas do 

docente da Educação Superior. Não estamos nos referindo à pesquisa do professor 

como vem sendo discutida no Brasil nas últimas décadas, principalmente por André 

(1997), (2006), Gatti (2009), entre outros. Mas sim, a pesquisa desenvolvida nos 

cursos de pós-graduação. Não podemos confundir a pesquisa acadêmica com a 

pesquisa do prático.  

De acordo com Villar (1990), as demandas formativas do docente da 

Educação Superior devem atender três necessidades: “social, educativa e pessoal.” 

Segundo o autor, as de caráter social estão relacionadas com a eficiência do 

sistema de ensino, as de caráter educativo estão relacionadas com as estratégias 

que facilitem o processo de ensino e aprendizagem e finalmente as de caráter 

pessoal se referem a melhorar a vida pessoal do professor. Podemos fazer uma 

breve análise relacionando as necessidades formativas de caráter social com a 

necessidade de uma política sistemática de formação do docente da Educação 

Superior em nosso país. A de caráter educativo se refere à formação pedagógica do 

professor, ao domínio de técnicas e estratégias de ensino para favorecer a 

aprendizagem dos alunos. E as necessidades formativas pessoais nos direcionam à 

falta de valorização da categoria profissional, à necessidade de “condições de 

trabalho dignas, voltadas para ações colaborativas, centradas no desenvolvimento 

de estratégias compartilhadas originadas nas experiências vividas pelos iniciantes 

da Educação Superior (PASSOS et. al, 2014) , o que certamente refletiria na 

qualidade de vida pessoal e profissional do docente.  

 Partindo dos problemas teóricos e práticos já discutidos, é certo que iremos 

nos deparar com diversos obstáculos no processo de formação do docente da 

Educação Superior. Entre eles citamos: a tradição, a cultura que privilegia o 

individualismo, a supervalorização da experiência subjetiva como equivoco de que 

quanto maior sua experiência melhor é o seu ensino (IMBERNÓN, 2012, pág.110). 

Entretanto é “paradoxal verificar que muitos dos obstáculos da formação” podem se 
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tornar “álibis para resistência” ou motivo de uma “cultura profissional culpabilizadora 

do professorado (...)” (IMBERNÓN, 2012, pág.111) lista alguns desses obstáculos: 

• A falta de um debate ou a escassez sobre a formação inicial pedagógica do 

professorado universitário. 

• A falta de coordenação, acompanhamento e avaliação por parte das 

universidades nos planos de formação permanente. 

• O predomínio da improvisação nas modalidades de formação. 

• A ambígua definição de objetivos ou princípios de procedimentos formativos 

ou de discurso prático de caráter técnico. 

• A falta de verba para atividades de formação. 

• A falta de formadores ou assessores. 

• A formação baseada em contextos individualistas e ou normativo-

aplicacionista ou em princípios gerencialistas. 

• A formação vista unicamente como incentivo salarial ou de promoção. 

Esse é o cenário com o qual nos deparamos no processo de formação do 

docente da Educação Superior. Além de todos esses obstáculos - entre outros - que 

podem não estar aqui relacionados, nos preocupamos com a qualidade dos 

resultados da Educação Superior, que exige dos docentes a preparação 

pedagógica, política e científica para atender às novas demandas da Educação 

Superior: 

A qualidade da educação; a educação a distância e as novas 
tecnologias; a gestão e o controle do ensino superior; o 
financiamento do ensino e da pesquisa; o mercado de trabalho e a 
sociedade; a autonomia e responsabilidades das instituições; os 
direitos e liberdades dos professores do ensino superior, as 
condições de trabalho6 (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p.249). 

 

A formação do docente da Educação Superior não contempla todos os 

aspectos que o professor precisa para enfrentar sua prática profissional. “A 

formação docente deveria levar em conta as importantes maneiras pelas quais um 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Temas tratados na Conferência Mundial sobre Educação Superior (1997). 
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docente pode gerar um impacto positivo na vida dos estudantes, no sucesso de seus 

colegas e na cultura dos centros educativos” 7(GOE; STICKLER, 2008, p. 11).  

 
1.4 Aprendizagem da docência 

Considerando que os contextos são muito variados, cada professor, com suas 

expectativas pessoais, enfrenta fatores específicos na etapa de inserção. Nesse 

período eles se deparam com inúmeros desafios, por isso, é fundamental que se 

disponham a entender o processo através do qual se aprende a ensinar. Torna-se 

necessário refletir sobre como ensinar e aprender, tendo consciência de que esses 

processos estão relacionados com as experiências e a formação profissional.  No 

processo de aprender a ensinar existem quatro etapas pelas quais passa o 

professor: 

• A primeira fase, chamada de pré-treino, inclui as experiências que os futuros 

professores tiveram enquanto alunos e que podem influenciá-los 

inconscientemente durante o exercício da profissão. 

• A segunda fase, chamada de formação inicial, é a preparação formal para ser 

professor e ocorre em instituição específica. 

• A terceira fase, denominada de Iniciação - refere-se aos primeiros anos de 

exercício profissional, que se revelam uma etapa fundamental na vida do 

professor.  

• A quarta fase, a formação permanente, refere-se ao período que inclui as 

atividades de formação continuada ao longo da carreira do professor, para 

possibilitar o desenvolvimento profissional constante. 

Essas fases estão inter-relacionadas, mas são momentos diferenciados da 

profissão e constituem o desenvolvimento profissional do docente. (GARCIA; 

VAILLANT, 2012, p.20).  

O aprender a ensinar depende dos diferentes modelos de relações entre a 

instituição formadora e as ideias que se tem sobre como se aprende a ensinar. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Tradução nossa do original “Thus, policies should not be shaped solely by test score but should take 
into consideration the many important ways in which teachers make a positive impact on the lifes of 
students, the success of colleagues, and the culture of schools. 
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Garcia e Vaillant (2012) relacionam esses modelos afirmando que o mais tradicional 

é o modelo de justaposição. Nele, aprende-se a ensinar observando como os outros 

docentes ensinam. Não quer dizer que a formação teórica é desconsiderada, mas 

que a prática de ensino é muito valorizada por se acreditar que é através dela que o 

docente demonstra sua competência. O outro modelo seria o de “consonância”, no 

qual os princípios e práticas são derivados de estudos científicos sobre o ensino. O 

“modelo de dissonância crítica” é aquele em que o aprender a ensinar é gerado a 

partir de situações práticas. Já o de ressonância colaborativa é mais complexo, mas 

com maior possibilidade de desenvolvimento, porque nessa situação, entende-se 

que o melhor processo de aprender a ensinar vai se construindo com as 

experiências, conhecimentos e situações formais e informais em diferentes 

contextos. Dessa forma, o profissional aprende ao longo da vida e a instituição de 

formação se constitui num espaço que é capaz de adaptar-se e moldar-se para 

permitir que os sujeitos envolvidos aprendam.  (GARCIA; VAILLANT, 2012, p. 88 a 

97).  

Existem múltiplos fatores, portanto, que permeiam o processo de aprender a 

ensinar. Um dos aspectos mais significativos refere-se às crenças que os docentes 

trazem consigo. Os profissionais da Educação Superior trazem consigo suas 

próprias experiências como alunos.  

Trazem consigo uma série de crenças e imagens, baseadas em suas 
experiências prévias, que influem na forma como enfrentam a 
complexa tarefa da sala de aula. (...) Os docentes desenvolvem 
padrões mentais e crenças sobre o ensino a partir desse tão 
prolongado período de observação que experimentam como 
estudantes ao longo de toda a sua vida escolar (GARCIA; 
VAILLANT, 2012, p.53). 

 

Essas experiências estão carregadas de aprendizagens que fazem parte da 

constituição profissional do professor. 

(...) o professor universitário aprende a sê-lo mediante um processo 
de socialização de prática intuitiva, autodidata ou (...) seguindo a 
rotina dos “outros”. Isso se explica, sem dúvida, devido a inexistência 
de uma formação específica como professor universitário. Nesse 
processo joga um papel mais ou menos importante sua própria 
experiência como aluno, o modelo de ensino que predomina no 
sistema universitário e as reações de seus alunos, embora não há 
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que se descartar a capacidade autodidata do professorado, mas ela 
é insuficiente (BENEDITO, 1995, p. 131). 
 

Esse processo a que se refere o autor pressupõe iniciativas de formação 

contínua; no entanto, isso nem sempre acontece, pois existe certo consenso de que 

a docência universitária não exige formação no campo de ensinar (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2014, p. 36). Como então se tornam professores universitários? 

Geralmente ingressam em seus departamentos, onde já estão definidas as áreas em 

que eles irão atuar, “aí recebem ementas prontas, planejam individual e 

solitariamente, e é nesta condição que devem se responsabilizar pela docência” 

(PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p. 37). São professores, que muitas vezes, não 

são nem preparados para desenvolver a função de pesquisadores e nem têm a 

formação pedagógica.  

Aprender a Ensinar na Educação Superior constitui-se num processo de 

busca, de construção cientifica e de critica ao conhecimento produzido que segundo 

Pimenta e Anastasiou (2002, p. 164) devem propiciar o domínio de um conjunto de 

conhecimentos, métodos e técnicas científicas, que assegurem o domínio científico 

e profissional, considerar o processo de ensinar/aprender como atividade integrada 

à investigação e reflexão, desenvolver processos de ensino e aprendizagem 

interativos fundamentados na realidade dos alunos. Essas atribuições requerem que 

o docente atue como um profissional reflexivo, crítico e capacitado para a docência e 

investigação, aspectos esses que o docente deveria desenvolver durante o processo 

de formação profissional.  

O caminho da formação profissional segue um percurso que começa a partir 

das escolhas relativas ao conhecimento e ao campo de atuação que determinam 

parte da identidade profissional e social (DUBAR, 2005, p. 148). A identidade 

profissional está no trânsito entre o sujeito e os fenômenos, o pessoal e o social, que 

se interpõe a identidade profissional docente. Esta se constitui na relação entre 

pertencimento e não pertencimento, entre a definição de si mesmo e a definição 

profissional.  

Portanto, a identidade profissional é um produto a ser negociado entre dois 

processos: o biográfico e o relacional. O biográfico compreende o processo de 

aquisição identitária na socialização inicial, no qual o indivíduo vive sua história. 
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Nossa identidade pessoal é formada no ambiente no qual vamos diferenciando o 

papel de pai, mãe e filho. A identidade é construída no decorrer da vida em um 

processo dinâmico e contínuo (...) a identidade não é dada, no ato do nascimento: 

constrói-se na infância e deve reconstruir-se sempre ao longo da vida (DUBAR, 

2005, p.13).  

No processo de construção da identidade profissional ocorre a incorporação 

de valores, crenças e percepções ao modo de ser e estar professor, o que é 

esclarecido pelo conceito de habitus de Bourdieu (1983). A palavra habitus originou-

se da filosofia escolástica para designar “uma qualidade estável e difícil de ser 

removida, que tinha por finalidade facilitar as ações dos indivíduos” (MARTINS, 

1990, p. 63). Para Bourdieu (1983), o habitus é a mediação entre a estrutura e o 

ator. Cada sujeito vivencia uma série de experiências nos espaços sociais, que 

estruturam sua subjetividade, constituindo uma espécie de “matriz de percepções e 

apreciações”, que orientam suas ações posteriores. 

Um sistema de disposições duráveis e transponíveis, dispostas a 
funcionar como princípios geradores e organizadores de práticas e 
representações que podem ser objetivamente adaptadas ao seu 
objetivo sem supor a visada consciente de fins e o controle expresso 
das operações necessárias para atingi-los; objetivamente reguladas 
e regulares, sem ser em nada o produto da obediência às regras e 
sendo tudo isso coletivamente orquestrada sem ser o produto da 
ação organizadora de um maestro. (BOURDIEU, 1983, p.65). 

 O indivíduo incorpora, não necessariamente conscientemente, as crenças, as 

preferências e age de acordo com o senso prático que adquire no momento e 

espaço em que vive, constituindo um habitus. Dessa forma, o aprendizado passado 

vai interferir nas ações; portanto, a prática é resultado de um habitus incorporado a 

partir de uma trajetória social (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2004, p.33). [...] O período 

de iniciação ao ensino insere-se em um ritual que transmite a cultura docente ao 

professor iniciante (os conhecimentos, modelos, valores), ou seja, a integração da 

cultura na personalidade do próprio professor, assim como sua adaptação ao 

contexto social no qual se insere sua atividade docente (MARCELO GARCÍA, 1999).  

Os novos professores reatualizam seu habitus mediante uma 
necessidade de adequação, a qual é essencial a sua inserção e 
sucesso no campo: assim, valores e concepções desenvolvidos em 
outras instâncias da vida social, ou campos, tendem a ser 
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suplantados pela naturalização da ideia de que existe a 
inevitabilidade de enquadrar-se ao ideal de performatividade que 
rege o campo (ATAYDE, 2013, p.150). 

Em síntese: o desenvolvimento profissional do professor é um fenômeno que 

envolve a formação inicial e continuada, a aquisição dos saberes da docência, e a 

reatualização do habitus inerente ao ambiente onde o docente atua. Ou seja, o 

desenvolvimento profissional acontece através da vivência, mediado pelas 

concepções, representações e crenças do docente, gestadas na interação. Assim, 

em relação a ser professor, o habitus procura assegurar uma inserção social ao 

novo espaço de atuação, viabilizando o desenvolvimento profissional. 

Diante desses aspectos que permeiam a formação da identidade profissional 

do professor, não poderíamos deixar de recorrer ao “Interacionalismo Simbólico”, 

que é uma abordagem sociológica das relações, a qual considera extremamente 

relevante o que o indivíduo traz à interação e os significados que ele atribui a essa 

interação. Segundo Lopes et al (2006), nesse processo, a identidade individual se 

distingue em identidade pessoal, identidade social e identidade situada. A identidade 

pessoal é durável e se refere ao self; a identidade social se relaciona aos papéis 

representados ao longo da trajetória do indivíduo e a identidade situada corresponde 

à organização das identidades pessoais e sociais numa situação. Dotta (2011) 

define identidade situada como: 

(...) aquela que se manifesta em um espaço e tempo simbolicamente 
definidos dentro dos quais o sujeito pressupõe que os eventos são, 
ou podem estar sendo, monitorizados por outros. Diz respeito ainda a 
uma orientação que envolve perspectivas particulares de outros – 
particular pode se referir também a tipos e categorias de pessoas e 
não apenas a pessoas específicas. Então, na atividade situada, o 
sujeito constrói o significado dado a sua própria conduta, baseado na 
sua compreensão do significado dado à sua conduta por outros 
(DOTTA, 2011, p.5).  

A partir das especificidades dos contextos de atuação, pode-se analisar a 

constituição de identidades situadas que são construídas em situação concreta, a 

partir das quais os docentes se desenvolvem profissionalmente. Esse 

desenvolvimento profissional envolve a formação inicial e a continuada junto com a 

valorização identitária e profissional do docente (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p. 

165). Em síntese, o desenvolvimento profissional do professor é um fenômeno que 
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envolve a formação inicial e continuada; a constituição dos saberes da docência; 

assimilação do habitus inerente à categoria; e adaptação à cultura onde o docente 

atua. Ou seja, o desenvolvimento profissional acontece através da vivência, mediado 

pelas concepções, representações e crenças do docente, gestadas nas interações 

sociais, políticas e culturais. Convém insistir na ideia de que a inserção é um período 

diferenciado e exerce uma influência determinante no caminho do profissional. Isso 

ocorre, devido ao caráter distintivo dessa fase que, pressupõe a influência de fatores 

psicológicos, sociais, pessoais, contextuais e profissionais. Esse processo é 

dinâmico; sistemático; contínuo; em constante evolução, pois só assim se constrói a 

identidade profissional. 

 

1.5 A Profissionalidade e os conhecimentos profissionais do professor 

Os termos profissionalização, profissionalismo e profissionalidade são 

derivados do termo profissão e são considerados termos polissêmicos, pois 

possuem significados diferentes em função dos contextos.  

A profissionalização é constituída por duas dimensões:  uma interna 

(profissionalidade) e outra externa (profissionismo ou profissionalismo). Como 

processo interno, é entendida como a construção de uma profissionalidade, na qual 

o professor adquire conhecimentos que são mobilizados nas atividades docentes. 

Nessa dimensão estão os saberes próprios da profissão docente. Como processo 

externo que refere–se à reivindicação de status dentro da visão social de trabalho 

que exige reconhecimento perante a sociedade. O duplo aspecto da 

profissionalização - profissionalidade e profissionismo – são articulados um ao outro 

em um “[...] processo dialético de construção de uma identidade social” (RAMALHO 

et al., 2004, p. 53).  

Os diversos aspectos envolvidos nesses conceitos constituem um espectro 

enorme para ser aprofundado e discutido, mas não são foco desse estudo. 

Entretanto, para analisarmos questões referentes a formação e constituição docente 

nos deparamos com a necessidade de esclarecer brevemente a dinamicidade 

constante e a relação da formação com a profissionalidade. Inclusive por serem 

conceitos que se complementam na trajetória docente. “Ao buscarmos compreender 
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o ser e o fazer-se professor estamos adentrando o campo desses conceitos” 

(ALVES, 2012, p.26).  

Uma profissão depende da existência de instituições para protege-la, 

preservar o diploma e a proteção dos seus membros. Tornar-se um profissional é 

consequência da distribuição sociológica da divisão do trabalho e de um processo 

social, histórico e econômico (ALVES, 2012). Uma profissão depende dos saberes 

oferecidos pela formação inicial e atualizados pela formação permanente; dos 

valores e poder de decisão nos assuntos específicos da profissão; e do conjunto de 

qualidades daqueles que a exercem (REIS, 2008). Outros aspectos como condições 

de trabalho, os meios para exercê-lo, a remuneração e prestigio também afetam a 

profissão. Esses aspectos estão relacionados com as condições de desenvolvimento 

do país e segundo Alves (2012) afetam a constituição da profissionalidade docente.  

O termo profissionalidade tem origem na Itália, professionalitá, que significa 

“caráter profissional de uma atividade” e que recupera as “capacidades profissionais, 

saberes, cultura e identidade” de uma profissão (ALTET, 2003). O termo passou a 

ser utilizado pelos sindicatos ao defender o interesse de grupos de trabalhadores. O 

termo era usado para qualificar o debate em situações nas quais os conceitos de 

profissionalização e profissionalismo e de identidade profissional não eram 

suficientes (ALVES, 2012).  

Segundo Roldão, profissionalidade é o “conjunto de atributos socialmente 

construídos, que permitem distinguir uma profissão de outros tipos de atividades”, ou 

seja, uma atividade para ser considerada profissional é fruto de construções sociais 

que lhe confiram uma serie de atributos, diferenciando-a de outras atividades 

(ROLDÃO, 2005, p. 108). A autora destaca alguns elementos que descrevem a 

profissionalidade: 

1. Especificidade da função: consiste na caracterização da natureza da 

atividade realizada e sua utilidade social;  

2. Saber específico: é o conjunto de saberes específicos que precisam ser 

dominados pelo indivíduo para o exercício da atividade profissional; São 

indispensáveis ao desenvolvimento da atividade. 
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3. Poder de decisão: diz respeito à capacidade de decidir sobre as ações 

profissionais que serão executadas, bem como responder por elas perante as 

pessoas que se utilizam dos seus serviços; Autonomia do exercício da 

função. 

4. Pertencer a um corpo coletivo: este elemento refere-se a uma comunidade 

formada pelos praticantes da atividade. Essa comunidade possui autonomia 

para estabelecer critérios para a prática de tal atividade e as pessoas que 

podem exercê-la. Grupo que partilha, regula e defende o saber necessário 

para o exercício da função, assim como o acesso a ela.  

A título de exemplo, observe-se a medicina. Essa atividade possui todos 

esses elementos: especificidade da natureza da atividade e utilidade social; saberes 

específicos dominados por seus praticantes; poder de decisão e responsabilização 

sobre as ações praticadas pelos médicos; e a existência de uma comunidade que 

regula sua prática por parte de seus membros. A aproximação ou o distanciamento 

desses elementos, por parte das atividades realizadas em cada sociedade, contribui 

para suas várias reconstruções históricas e sociais, fazendo desaparecer algumas 

profissões e surgirem outras, conforme mudam as necessidades sociais em cada 

época. 

O processo de formação profissional envolve o domínio dos conteúdos sobre 

determinado trabalho e o desenvolvimento desses conhecimentos está ligado aos 

saberes e competências específicas da profissão. A este processo chamamos de 

profissionalidade. A profissionalidade docente é “o conjunto de comportamentos, 

conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a especificidade de ser 

professor.” (SACRISTÁN, 1995, p. 65). É o surgimento de um movimento interno; 

que vai depender da ação do professor, de seu movimento em busca de objetivar 

seus pensamentos. Para Sacristán (1995), o conceito de profissionalidade docente 

está em permanente elaboração por isso deve ser analisado em função do momento 

histórico e da realidade social que o conhecimento pretende legitimar; tem de ser 

contextualizado porque acontece na “teia das relações sociais” (VEIGA; CUNHA, 

1999, p.132). 
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Discutindo as ocupações na área educacional, a profissionalidade relaciona-

se: às qualidades pessoais do educador e aos valores que dão sustentação ao 

saber fazer o trabalho. Isso quer dizer que o modo de ser e agir do docente, mesmo 

fora da sala de aula é componente do seu trabalho.  

Mas, temos uma dificuldade com o reconhecimento da especificidade de ação 

para o desempenho de uma atividade docente. Normalmente, os profissionais 

apresentam uma série de características e saberes ao desempenhar sua profissão, 

e esses conhecimentos não são, na maioria das vezes, questionados por leigos. No 

caso do professor esses saberes não são tão claros e distintos. Isso ocorre porque 

“o professorado constitui categoria numerosa e heterogênea e, heterogêneos são 

seus comportamentos.” (ALVES, 2012). Além disso, os saberes que os professores 

precisam mobilizar para desempenhar sua atividade são “saberes temporais, plurais, 

heterogêneos, personalizados e situados” (TARDIF, 2008), o que torna difícil definir 

sua especificidade.  

Roldão (2005) entende a profissionalidade numa perspectiva histórico cultural. 

Como um constructo elaborado na relação entre os saberes específicos e 

conhecimentos necessários para exercer a profissão, na capacidade de decidir 

acerca dos procedimentos de atuação e no reconhecimento social do grupo 

profissional.  

 

1.6 O início da docência na Educação Superior 

O início da docência é um período importante e difícil na constituição da 

carreira de professor. Esta fase é repleta de desafios e características próprias que 

configuram marcas importantes na identidade profissional ao longo de sua jornada. 

É uma fase fundamental no desenvolvimento profissional; é a fase de inserção na 

docência. Sobre isso afirma-se que  

[...] é no início da carreira (de 1 a 5 anos) que os professores 
acumulam, ao que parece, sua experiência fundamental. A 
aprendizagem rápida tem valor de confirmação: mergulhados na 
prática, tendo que aprender fazendo, os professores devem provar a 
si próprios e aos outros que são capazes de ensinar. (TARDIF, 2008, 
p. 51). 
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 Consideramos professor iniciante aquele que está em início de carreira, é a 

transição de um docente em formação para um profissional. Esse momento de 

inserção é uma etapa do processo de desenvolvimento contínuo do profissional. É o 

período de “converte-se professor” (GROSS; ROMANÁ, 2004). A preocupação com 

esse momento de transição é fundamental para o sistema educativo, pois nesses 

primeiros anos se consolidam os hábitos e diversos conhecimentos que os docentes 

irão utilizar no exercício de sua profissão (BOZU, 2010, p.56). Como muitos não 

tiveram uma formação pedagógica, ou seja, não fizeram cursos de licenciaturas, 

sentem insegurança e acham-se confusos, pois precisam de saberes e 

conhecimentos que não foram desenvolvidos na sua formação inicial (CUNHA, 

2014). 

Apropriamo-nos da explicação de Garcia e Vaillant (2012) sobre inserção 

como um período que “inclui medidas de apoio e supervisão, assim como uma 

avaliação formal para certificar a aquisição de destrezas, sem as quais os docentes 

não poderiam ter acesso à profissão. Durante esse período, os docentes não estão 

completamente capacitados” (GARCIA; VAILLANT, 2012, p. 123). “A preocupação 

maior é o domínio de classe, mantendo o equilíbrio entre o afeto e a necessária 

disciplina dos alunos nos espaços de aula” (CUNHA, 2010a, p.7).  

Professor iniciante, neste contexto, é um professor universitário que está 

ingressando na carreira docente, pode ter ou não a idade parecida com seus alunos, 

é aquele que está exercendo a docência na Educação Superior pela primeira vez 

com pouca ou nenhuma experiência docente anterior.  

Esse professor - que chamamos de iniciante - pode ter outras nomenclaturas 

como: novato, principiante, inexperiente, jovem, novo, aprendiz etc. Apesar das 

variações, o sentido é o mesmo: o professor iniciante ao qual nos reportamos nesse 

estudo é um profissional que está se tornando professor universitário, tem pouca 

experiência docente e pode deparar-se com mais desafios, incertezas e angústias 

quando comparado com um professor experiente. Professor iniciante é um professor 

com alguma experiência profissional que esteja com menos de 3 ou 5 anos de 

experiência em uma instituição universitária (FEIXAS, M., 2002).  

Huberman (1992, p.39) esquematiza uma descrição de tendências, em seus 

estudos sobre o desenvolvimento da carreira docente, que nos permite identificar 
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como se caracteriza “o ciclo de vida profissional dos professores”. De acordo com o 

autor, ao iniciar sua trajetória profissional o professor passa por uma fase de 

“sobrevivência” e “descoberta”. Nessa fase, ocorre o confronto com o novo e a 

exploração de possibilidades de ação, até alcançar uma fase de “estabilização”, na 

qual percebe mais nitidamente seu papel como professor. Esse ciclo, de acordo com 

Huberman (1992, p.47), é um processo dinâmico e peculiar de cada professor, não 

se constitui em etapas fixas. Isaia (2000) também comenta essa relação entre o 

novo que gera necessidade de sobrevivência e o novo que gera descobertas no 

início da docência: 

Entrada na carreira (1-3 anos): contato inicial com a sala de aula, 
envolvendo dois componentes: sobrevivência e descoberta. O 
primeiro, ligado ao que se pode chamar de choque do real; e o 
segundo, vinculado à ideia de entusiasmo inicial por estar finalmente 
exercendo a profissão. Ambos são vivenciados paralelamente, mas o 
segundo permite aguentar o primeiro. Esta fase pode envolver 
variadas combinações com estes dois componentes ou apresentar 
outros, mas a temática central está na possibilidade de exploração 
que pode se apresentar de múltiplas maneiras, sendo favorecida ou 
não por condições pessoais e institucionais (ISAIA, 2000, p. 21- 33). 

Os estudos de Feiman (apud Marcelo García, 1999), também organizam o 

“ciclo de vida dos professores”. O autor divide o ciclo profissional em quatro fases: a 

primeira fase nomeada de “Fase de Pré –Treino” são as experiências que os 

professores tiveram quando eram alunos e que, inconscientemente, irão influenciar 

na sua atuação docente. A segunda fase é denominada de “Fase de Formação 

Inicial”, é a preparação formal para ser professor. A terceira é a “Fase de Iniciação”, 

que são os primeiros anos de docência. A última fase, é a de “Formação 

Permanente”, período que inclui as atividades de formação que podem ser 

oferecidas pela instituição ou delineadas pelo próprio professor ao longo de sua 

carreira.  

Os docentes principiantes, segundo Feiman-Nemser (2001) têm duas tarefas 

a cumprir: ensinar e aprender a ensinar, mas é no início de sua prática docente que 

o professor encontra mais dificuldades e resistências. Essas questões são: 

dificuldades em adaptar-se a uma nova situação que lhe transmite insegurança; 

resistência por parte da escola e dos alunos; e também resistência por parte dos 
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outros professores. (BOZU, 2010, p. 63). No entanto, algumas coisas só são 

aprendidas na prática.  

Segundo Marcelo García (1999), esse período de início da docência deve ser 

visto como uma ligação entre a formação inicial do professor e o desenvolvimento 

profissional docente que precisa ser analisado de forma cuidadosa. Nesse momento 

inicial, o professor precisa desenvolver o maior número de habilidades no menor 

espaço de tempo. É “um período de tensões e aprendizagens intensivas em 

contextos geralmente desconhecidos, durante o qual os professores iniciantes 

devem adquirir conhecimentos profissionais e manter certo equilíbrio pessoal” 

(MARCELO GARCIA, 1999, p. 9). Também é um período marcado pelo sentimento 

de solidão, desamparo e despreparo (ISAIA, 2005), pois os professores devem 

adquirir conhecimento profissional em um curto período de tempo e, normalmente, o 

fazem sozinhos.  

Nessa fase, marcada por grandes dúvidas e sentimento de incompetência 

científica, investigadora e didática, os docentes precisam de ajuda. Mas, o professor 

iniciante tende a procurar sozinho, respostas para suas dúvidas ou, às vezes, com 

algum colega e, dessa maneira, constrói uma prática solitária (RUIZ, 2008).  

Perrenoud (2002, p.18-19) apresenta um quadro das principais características 

do professor iniciante. Segundo o autor, o professor no início de carreira está entre 

duas identidades, o de ser aluno e de tornar-se professor. O estresse, e outros 

diversos medos se manifestam de forma mais intensa. Ele necessita de mais tempo 

e concentração para resolver seus desafios do que os profissionais mais 

experientes. Além disso, por não ter segurança em administrar o tempo e em 

preparar o material das aulas, apresenta estresse, desequilíbrio e sobrecarga 

cognitiva. O docente iniciante sente-se sozinho, e demora a se integrar ao grupo dos 

mais antigos. É um período de transição, entre os modelos da formação inicial e a 

prática que o absorve no ambiente profissional, nesse processo, o docente iniciante 

tem a sensação de não dominar os aspectos elementares da profissão.  

Gibbs e Habeshaw (1989) comentam que os professores iniciantes da 

Educação Superior dizem que quando eram alunos tiveram experiências 

“entendiantes” com os seus professores e não querem ser assim como eles. Ao 

iniciar sua carreira, esses professores estão dispostos a fazer o que for preciso para 
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serem bons professores, mas ao se confrontar com as pressões e angústias do 

ensino, se perguntam se poderão realmente assumir esse papel (GIBBS; 

HABESHAW , 1989, p.15).  

Pesquisas apontam que o período inicial da docência é considerado pelo 

professor como um dos piores da vida profissional docente. (Hubermam, 1992). Com 

professores que já tiveram experiência docente em outros níveis de ensino, talvez 

não haja pressões e angustias com a mesma intensidade. Mas, de qualquer forma, o 

contexto da Educação Superior é muito diferente do da Educação Básica, o que 

pode gerar um determinado tipo de choque de realidade, pois estarão enfrentando 

novos desafios e diferentes situações de aprendizagem docente. Ruiz (2008) afirma 

que independente do segmento, os professores iniciantes enfrentam inseguranças, 

incertezas e angustias. Entendemos que independente do contexto em que o 

professor atua, o contato com o novo, com a desconhecido irá gerar - seja em forma 

de dificuldades ou de desafios - novas situações, que poderão acarretar desconforto.  

Alguns autores apontam como dificuldades nesse momento de sobrevivência, 

a imitação acrítica de condutas de outros professores, o isolamento, a dificuldade 

em transferir o conhecimento adquirido na formação inicial e o desenvolvimento de 

uma concepção de ensino mais técnica (VALLI, 1992).  

Segundo Kennedy (1997), professores iniciantes não recebem qualquer 

preparação para as dificuldades profissionais e pessoais que vão enfrentar como 

docentes universitários. “Chegam ao trabalho com poucas noções sobre como 

realizar a transição de aprendiz experiente para professor novato, ou mesmo sobre o 

que é esperado deles como profissionais” (KENNEDY, 1997, p. 30). Não é exposto 

de maneira clara o que se espera do novo docente e quais as metas e 

responsabilidades profissionais que ele precisa cumprir. Então, “os professores 

iniciantes se instituem a partir de uma perspectiva conteudista, acreditando, 

inicialmente, que o domínio do conteúdo é a chave da sua docência” (CUNHA; 

ZANCHET, 2010, p. 191).  

Burgos y Solsona (1986) em um estudo qualitativo realizado na Universidade 

de Barcelona classificam os problemas dos iniciantes em três tipos: trabalho, 

infraestrutura e pedagógicos. Os de cunho pedagógicos são os que mais afetam os 

professores iniciantes. Os problemas de trabalho estão relacionados com a parte 
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administrativa e cabe à instituição que recebe o novo professor verificar as 

condições necessárias para o desenvolvimento profissional. Relacionadas com 

essas condições de trabalho estão as questões de infraestrutura: materiais; 

ambientes; suporte tecnológico entre outros recursos que poderão facilitar a atuação 

do professor.  

Nesse estudo realizado por Burgos y Solsona (1986), eles concluem que a 

maioria dos professores iniciantes da Educação Superior não acredita que a 

formação pedagógica seja fundamental para a docência, e os que acreditam, 

afirmam poderem adquirir esses conhecimentos pedagógicos na prática. Ao serem 

questionados sobre os problemas que enfrentam, eles mencionaram aspectos que 

não requerem a preparação pedagógica como: massificação do ensino, necessidade 

de materiais e recursos econômicos. No estudo, nenhum professor iniciante 

considerou a falta de preparo pedagógico como obstáculo para um ensino eficiente. 

Diante desse resultado, os pesquisadores se questionaram: será que os professores 

iniciantes possuem realmente o preparo pedagógico ou não são conscientes de 

suas necessidades pedagógicas?  

Apesar desse estudo de Burgos y Solsona (1986) ter sido realizado na 

Espanha, seus resultados nos ajudam a estudar os problemas dos professores 

iniciantes da Educação Superior, visto a escassez de estudos nesse segmento no 

Brasil. Os principais resultados da pesquisa foram os seguintes:  

• Os professores iniciantes confundem os conceitos elementares de 

pedagogia: Confundem objetivos com conteúdos, pedagogia com 

didática, recursos com métodos etc. 

• Os professores iniciantes acreditam que dar aula é o melhor meio de 

adquirir conhecimentos pedagógicos e que conduzir sua prática com o 

menor número de conflitos os tornam experts em pedagogia.  

• Raramente o docente iniciante tem ideia de sua responsabilidade. Para 

ele, seu trabalho consiste em passar o conteúdo ao aluno. Não têm 

consciência da complexidade do processo ensino - aprendizagem. 

• Normalmente, os professores iniciantes utilizam como método didático 

a exposição do conteúdo. Sem considerar as teorias da aprendizagem. 
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• Os recursos utilizados pelos iniciantes se limitam ao pincel, quadro e 

livros. Qualquer outro recurso é um esforço adicional e um incômodo 

para o professor. 

Diante dessas conclusões, percebe-se que existe uma enorme falta de 

compreensão sobre o que realmente envolve o domínio pedagógico.   

Bozu (2010, p.67) cita outra pesquisa, considerada uma das mais 

abrangentes, acerca dos problemas que enfrentam os professores iniciantes. Este 

levantamento foi realizado por Goodlad (1997), no Imperial College of Science, 

Tecnology and Medicine, da Universidade de Londres. Os resultados revelam que os 

professores iniciantes enfrentam os seguintes problemas: lidar com os alunos que 

atrapalham as aulas, que enfrentam e causam indisciplina; não saberem responder 

as perguntas dos alunos durante as aulas; não dominarem o conteúdo que precisam 

ensinar; não saber explicar o conteúdo de forma clara e interessante; Não saber o 

que se espera deles enquanto professores; conseguir com que os alunos 

desenvolvam o pensamento individual; ser testado pelos alunos; problemas de 

idiomas (professores estrangeiros); identificar os alunos que produzem e os que não 

produzem; falta de experiência para falar em público e fazer apresentações técnicas; 

não saber preparar uma aula com uma atividade ou técnica especifica; pouco tempo 

para ensinar todo conteúdo (BOZU, 2010, p. 67).  

Segundo Bozu (2010, p. 67) o Serviço de Ajuda ao Docente da Educação 

Superior (SADU) da Universidade Autônoma de Madrid realizou, em 1990, outro 

estudo sobre os problemas dos professores universitários no início de carreira. O 

resultado foi organizado em quatro campos:  

1. Dificuldades na relação com os alunos: nesse campo encontramos as 

questões relacionadas com as estratégias para motivar e despertar o interesse nos 

alunos pelo conteúdo.  

2. Dificuldades relacionadas com o conteúdo: falta de relação entre a 

quantidade de conteúdo que precisa ensinar e o tempo disponível de aula, fazer o 

planejamento e a organização do assunto, a falta de domínio do conteúdo, etc. 
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3. Dificuldades em relação à função de professor: compatibilizar docência e 

investigação, falta de preparação e experiência docente, falta de tempo para cumprir 

todas as demandas, etc. 

4. Problemas relacionados com o contexto institucional: falta de coordenação 

e orientação, falta de recursos didáticos, etc. (CRUZ TOMÉ, 1999 in BOZU, 2010, 

p.68).  

Esses estudos indicam que os professores universitários iniciantes encontram 

problemas na relação com os alunos, com a prática docente, com o contexto 

institucional e com o conteúdo. Dunkin, (1990) por sua vez, acrescenta a essas 

áreas a questão da relação com os colegas de docência.  

Bozu (2010) cita outro estudo realizado na Universidade de Sevilha (Sánchez 

Moreno, 2006) que aponta em seus resultados que os professores iniciantes na 

Educação Superior encontram problemas nos seguintes âmbitos: 

• Ensino – aspectos referentes ao planejamento, escolha e adequação 

de métodos, avaliação; 

• Gestão – está relacionado com questões do contexto institucional.   

• Relações Interpessoais – relação professor- aluno e relação com os 

colegas (BOZU, 2010, p.69). 

Entendemos que apesar desses estudos terem sido realizados em outros 

países, eles podem contribuir com elementos para reflexão, pois podemos relacioná-

los com outros estudos como os de Marcelo Garcia (1999), Tardif (2000), e Zabalza 

(1994), que também apontam diversos desafios nesse período de início de docência 

como: vivenciar novas situações e aprendizagens; assimilação de uma cultura 

institucional; domínio do conteúdo que precisa ensinar; estruturação da vida pessoal; 

conflito com o perfil que idealizou como estudante. Muitos aprendem por ensaio e 

erro e comparam-se com ideais que não existem e a confiança em si mesmo se 

torna condição para superar essa fase. É o momento situacional de aprender e 

tomar decisões. Um sistema de crenças sobre o ensino é configurado enquanto 

estudante e ao se deparar com a prática essas crenças não ajuda a enfrentar as 

dificuldades: 
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As crenças estão subjacentes a todo tipo de conhecimento, tanto 
conceitual como procedimental, e são muito difíceis de modificar. 
Elas marcam o estilo de ensino de cada docente que surge dos 
conhecimentos implícitos e explícitos que ele tem sobre o processo 
de ensino – aprendizagem. A socialização do futuro docente resulta 
de um grupo de fatores entre os quais a experiência escolar da 
primeira infância, o ascendente de seus companheiros, a influência 
de seus avaliadores, o peso dos agentes socializadores não 
profissionais, a importância da subcultura dos docentes e da 
estrutura burocrática da escola. (...) Além disso, dificilmente os 
professores de todos os níveis são ensinados a refletir sobre suas 
crenças (GARCIA; VAILLANT, 2012, p. 53). 

Ainda sobre as crenças, Garcia e Vaillant (2012) assinalam que as pesquisas 

mostram que docentes ingressam nos cursos de formação inicial com crenças 

pessoais sobre o ensinar e estas permanecem inalteradas ao longo do programa e 

acompanham os docentes em suas práticas de ensino. No processo de formação 

inicial, essas imagens atuam como filtros que vão dando significado aos 

conhecimentos, as experiências com as quais os docentes se defrontam e 

funcionam como barreiras para inovações, limitando ideias.  

Os docentes trazem consigo padrões mentais pré-estabelecidos, que são 

muito difíceis de mudar, elaborados ao longo do tempo em que são estudantes. Da 

mesma maneira como trazemos essas crenças acerca do ensino, dos alunos, da 

escola, também temos crenças - como docentes - sobre o que pretendemos ensinar 

(GARCIA; VAILLANT, 2012, p. 55).  

Os professores iniciantes descobrem que sua formação profissional não 

corresponde às crenças pessoais e nem às exigências requeridas no exercício da 

docência. Percebem que sua formação inicial não dá respostas aos inúmeros 

desafios que se apresentam.  

Os desafios que os professores iniciantes enfrentam podem ser causados 

pela exigência de atuação em várias situações: 

 1) Problemas em conduzir o processo de ensino e de aprendizagem, 

considerando as etapas de desenvolvimento de seus alunos e o conteúdo a ser 

desenvolvido; 

2) Problemas de relacionamento com os alunos e com a organização da sala 

de aula” (FRANCO, 2000, p.34). 
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Sobre a origem desses problemas que enfrentam os docentes iniciantes Ruiz 

(2008), em seus estudos, cita quatro pontos – os quais são identificados por 

Sorcinelli (1992):  

1) Não dispor de tempo suficiente: os professores universitários 

reconhecem que encontram dificuldades para organizar as tarefas de ensinar com 

as pressões para publicar. A necessidade de tempo para pesquisar e produzir 

parece ser uma justificativa recorrente. 

2) Inadequado feedback, reconhecimento e recompensas: Este aspecto 

está relacionado com a preocupação que a falta de critérios claros sobre avaliação 

do ensino provoca nos professores iniciantes; falta de reconhecimento adequado; 

recompensas econômicas insuficientes.  

3) Expectativas irreais: Os professores iniciantes têm elevadas expectativas 

que são formadas pela falta de conhecimento das funções reais de um professor 

universitário (Docência, investigação e gestão). 

4) Falta de Colegialidade: A insatisfação com os colegas é em muitas 

ocasiões motivo de tensão profissional. Ruiz (2008) afirma que aqui predominam 

aspectos relativos a falta de respeito e de simpatia entre os professores, em parte 

produzidos pela divisão política e concorrência profissional inerente à cultura 

universitária (RUIZ, 2008, p.180). 

A falta de tempo, feedback inadequado, avaliação e remuneração, 

expectativas irreais acerca da função e dificuldade de relacionamento com os 

colegas são, portanto, algumas das causas que dificultam a inserção do professor 

iniciante na docência universitária. Sobre as expectativas irreais, Hubermam (1992) 

e Veenman (1988) afirmam que algumas dessas dificuldades sentidas pelo iniciante 

realmente se dão por um tipo de saber idealizado. Duek(2006), corrobora afirmando 

que: 

As certezas, a maneira correta de proceder e as “receitas” vão 
cedendo lugar à incerteza, aos dilemas, às diferenças e à 
necessidade de soluções singulares. Nesse cenário, os professores 
se deparam com um impasse, cuja formação, provavelmente, não lhe 
deu condições de antever. Nesse contexto, o professor, confrontado 
com o seu “não saber”, terá que aprender a conviver com 
sentimentos conflitantes e paradoxais, ao mesmo tempo em que 
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deverá estar aberto, disposto a rever suas ideias e modelos 
educativos tradicionais (DUEK, 2006, p. 76). 

Portanto, existem desafios no caminho que leva a um efetivo desenvolvimento 

profissional do docente na Educação Superior. Acredita-se que estes são 

intensificados pelo pouco debate acadêmico sobre o tema e pela ausência de 

regulamentação sobre desenvolvimento profissional e carreira docente universitária. 

Marcelo Garcia (1999) afirma que “não existiu até hoje tradição de treino 

profissional no ensino superior, e os professores jovens sempre foram deixados sós, 

exceto talvez um breve curso de iniciação”. (GRAY; HOY, 1989, p.36 apud 

MARCELO GARCIA, 1999, p. 248). “A iniciação profissional dos professores 

constitui uma das fases do “aprender a ensinar” que tem sido sistematicamente 

esquecida, tanto pelas instituições universitárias como pelas instituições dedicadas à 

formação em serviço dos professores.” (MARCELO GARCÍA, 1997, p.66).  

Bozu (2010, p. 65) explica que os professores iniciantes aprendem com a 

prática, com a experiência, com a descoberta sobre o seu trabalho. É desta forma 

que irão desenvolver-se profissionalmente e aprenderão a conhecer seus próprios 

limites.  

Reconhecemos o fato de que formação e experiência estão relacionadas, 

mas Garcia e Vaillant (2012) acrescentam a questão da aprendizagem, afirmando 

que “ainda que possa haver experiência sem aprendizagem, a formação e o 

aprendizado exigem que se leve em consideração a experiência direta do trabalho 

como ponto de partida, como componente a incorporar, em suma, como elemento 

da formação”. Não é qualquer experiência que produz aprendizagem; a experiência 

pode ajudar, mas também pode se tornar um obstáculo (GARCIA; VAILLANT, 2012, 

p. 40). Assim sendo, as experiências práticas devem assumir três princípios: 

Continuidade, interação e reflexão. A continuidade refere-se à ideia de que seja uma 

ordenação crescente de dificuldade; a interação é a necessidade de compreender as 

situações como exemplos nos quais interagem diferentes componentes conceituais; 

e, então, no  3 ° princípio, reflete-se sobre a experiência, ou seja, “o que fazemos”, 

“por que fazemos”, o que nos leva a perceber a “complexidade do trabalho 

profissional” (DEWEY, 1938, apud GARCIA; VAILLANT, 2012, p. 40) É a reflexão 
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sobre a experiência que nos leva a perceber e aprender novos conhecimentos e 

adquirir novas práticas, segundo os autores citados.  

Os anos iniciais de exercício profissional são fundamentais para determinar 

as ações profissionais futuras e a permanência na profissão. Pode ser um período 

mais fácil ou difícil, isso depende das condições que o professor iniciante encontra 

no ambiente de trabalho; das relações com os colegas, do apoio que recebem 

(PAPI; MARTINS, 2010, p. 43). Essa fase de iniciação é um período que permite um 

momento privilegiado para a constituição da docência.  

Muitas das dificuldades enfrentadas pelos professores iniciantes poderiam ser 

amenizadas através de iniciativas institucionais de apoio à sua inserção na docência 

universitária, é sobre elas que passaremos a tratar.  

 

1.7 Programas de apoio ao docente iniciante da Educação Superior 

No processo de desenvolvimento profissional, a inserção deveria ser uma 

etapa sustentada pela instituição, pois “é conveniente pensar neles8 como 

especialistas adaptativos. (...) em outras profissões, os principiantes continuam 

aprofundando-se em seus conhecimentos e habilidades sob o atento olhar de 

profissionais com mais conhecimentos e experiência” (Darling-‐Hammond et 

al.,2003). 

Em outras profissões, os iniciantes continuam aprofundando seu 
conhecimento e habilidades sob o olhar de profissionais com maior 
conhecimento e experiência. Ao mesmo tempo, os principiantes 
aportam seus conhecimentos, já que trazem as últimas investigações 
e perspectivas teóricas que se vêm contrastadas na prática que 
partilham com os veteranos. As condições normativas do ensino 
estão muito longe desse modelo utópico. Tradicionalmente, espera-
se dos novos docentes que sobrevivam ou abandonem a profissão 
com pouco apoio e orientação (DARLING-HAMMOND et al.,2003, p. 
216). 

Baseados em Vonk (1996), Brito et al (2005) descrevem quatro modelos de 

inserção à docência para iniciantes: O nadar ou fundir-se; o colegial, o de 

competência atributiva e o modelo mentor protegido formalizado. O modelo nadar ou 

fundir-se é o que mais acontece: o docente iniciante é responsável por inserir-se 
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após a sua formação; é ele que tem que encontrar a maneira de adaptar-se à nova 

realidade profissional e sobreviver. Já o modelo colegial, só difere do primeiro por 

predominar uma relação espontânea com os pares e com a administração. Os 

docentes iniciantes pedem ajuda aos mais experientes que, informalmente, se 

tornam tutores. No modelo de competência atributiva existe um mentor, que é 

responsável por acompanhar e orientar o processo de inserção do professor 

iniciante. O modelo mentor protegido formalizado se define pela existência de um 

programa sistemático de indução profissional, que prepara e treina aqueles que irão 

acompanhar o professor iniciante. Esses modelos se estruturam a partir de três 

componentes, o “pessoal”, o “técnico” e o “institucional”, e se referem às formas de 

acompanhamento pelo professor iniciante.  

Encontramos uma população homogênea de professores iniciantes 
tentando aprender a ensinar a uma população heterogênea de 
alunos nas escolas. Também encontramos muitos programas que 
têm muito pouco efeito sobre as crenças fortemente assentadas 
acerca do ensino que os professores trazem a seus programas de 
formação. Tais programas frequentemente parecem ter propósitos 
cruzados com as experiências que os professores em formação 
encontram durante suas práticas de ensino e seu primeiro ano como 
docentes (WIDEEN et al.,1998, p. 159). 

Não é nossa intenção discutir detalhadamente os programas de apoio que 

algumas instituições da Educação Superior oferecem aos professores iniciantes, 

pois ainda são iniciativas e programas isolados. Mas, concordamos que eles 

sinalizam “iniciativas promissoras na tentativa de amenizar as dificuldades da 

docência” (ANDRÉ, 2012). Programas de acompanhamento do docente da 

Educação Superior são fundamentais para auxiliar o início de sua prática. Essas 

políticas de formação inicial e continuada dos docentes nos levam a considerar a 

necessidade dessa formação acontecer de forma mais explicitada e efetiva nas 

instituições educativas (VASCONCELLOS, 2005).  

Em alguns países, existem experiências bem-sucedidas de desenvolvimento 

profissional e apoio ao professor iniciante em diversas modalidades. Pimenta e 

Anastasiou (2014) descrevem alguns deles: 

• Iniciativas de formação inicial - o público alvo são os professores iniciantes. O 

objetivo é prepará-los para o exercício profissional. Esse programa é 
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oferecido nos Estados Unidos e no Canadá. No Zaire é exigida a formação 

pedagógica de todos os doutorandos antes de concluírem o doutorado. No 

Brasil temos o Programa de Aperfeiçoamento do Ensino em Desenvolvimento 

na Universidade de São Paulo (PAE/USP) e o Programa Estágio de Docência 

(CAPES). 

• Cursos regulares de longa duração – São cursos de um ano, e contemplam 

atividades que oferecem créditos que são valorizados como requisitos para o 

ingresso na docência universitária. Com objetivo de oferecer conhecimentos 

de princípios e práticas educativas, esses cursos são oferecidos nos Estados 

Unidos, Canadá e Suécia.  

• Cursos específicos de curta duração - vários tipos. Ultimamente tem se dado 

ênfase em cursos voltados para aprendizagem dos alunos, planejamento, 

organização curricular, didáticas especificas etc. Na Austrália, a Universidade 

de McQuaire oferece mais de 50 cursos.  

• Práticas docentes tuteladas - práticas tuteladas por professores mais 

experientes e complementadas com outras atividades como cursos, grupo de 

discussão, seminários etc. Essas práticas são oferecidas nos Estados 

Unidos, Canadá, França e Espanha. 

• CIES – (Centres d'initiation à l'enseignement superieur) esse programa é feito 

na França. Um tutor prepara os doutorandos para docência universitária. 

• Iniciativas de formação contínua – esses programas são para professores 

mais experientes e são oferecidos em três modalidades: formação 

espontânea, inovações externas ou pedagogia universitária.  

• Preparação, formação e desenvolvimento profissional de professores 

universitários - Temas na área de formação, didática e análises e reflexões 

sobre o processo de ensino aprendizagem. São programas que superam as 

características de treinamento. São programas que abrange mais do que as 

questões didáticas, atendem também a necessidade de reflexão sobre as 

ações da prática docente. Experiências como essas podem ser encontradas 

na Universidade Federal do Paraná, no Centro Universitário de Jaraguá do 

Sul e o Programa de Aperfeiçoamento Pedagógico (PAE/USP). A proposta é 

utilizar os saberes da experiência como ponto de partida e de chegada, o que 

torna o processo significativo para os docentes e “fundamentais na 

construção do processo identitário” (ANASTASIOU, 1998). 
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Destacamos também o Programa de Mentoria On-‐line da UFSCar 

(Universidade Federal de São Carlos) – cujo objetivo é o apoio aos professores 

iniciantes através da orientação individual de uma mentora que é um docente 

experiente, por meio de análise de casos de ensino, construção e desenvolvimento 

de experiências de ensino e aprendizagem, reflexão sobre a prática e apoio em 

dificuldades específicas. O programa tem três momentos: a) familiarização dos 

professores com as mentoras; b) desenvolvimento dos projetos; c) desligamento da 

participação. Esse programa é para atender professores iniciantes da Educação 

Básica. 

Garcia e Vaillant (2012), por sua vez citam um estudo de Smith e Ingersoll 

(2004) sobre os programas de inserção e sua repercussão na carreira profissional 

do docente: 

Smith e Ingersoll realizaram alguns estudos para analisar o efeito 
que os programas de inserção estão tendo na redução do abandono 
e na rotatividade do professorado iniciante. Esses autores 
comentam: “Vários estudos parecem apoiar a hipótese de que 
programas de inserção bem concebidos e bem implementados têm 
êxito em melhorar a satisfação no trabalho, a eficácia e a retenção 
dos novos professores” (SMITH; INGERSOLL, 2004, p. 684). Em seu 
estudo, analisam uma amostra que incluiu todos os professores 
iniciantes dos Estados Unidos entre 1990-2000. Se em 1990-1991, 
quatro em cada dez professores iniciantes participaram de algum 
programa formal de inserção, em 1999-2000 foram oito em cada dez. 
Esses programas de inserção incluem programas de conselheiros 
(65,5%), atividades de inserção em grupos (62%) e redução de carga 
docente (10,6%). Além disso, esses autores descobriram que os 
professores que começaram sua carreira como professores de tempo 
integral deixaram o ensino em menor proporção do que os 
professores que a iniciaram como professores de tempo parcial. Por 
outro lado, os professores de educação especial tinham mais 
probabilidade de deixar a docência do que os outros. Encontraram 
três tipos de programas de inserção: 

Inserção básica: que inclui dois componentes: apoio com o 
conselheiro da mesma matéria que o professor iniciante ensina ou de 
outras matérias, e comunicação com o diretor e/ou chefe do 
departamento. Esses programas são oferecidos para 56% dos 
professores iniciantes. 

Indução básica + colaboração: inclui o apoio de quatro 
componentes: os professores têm apoio de um conselheiro de sua 
mesma área de conhecimento, dispõem de comunicação com o 
diretor ou com o chefe do departamento, têm tempo para planejar em 
conjunto com outros colegas e participam de seminários com outros 
professores iniciantes. Representam 26% dos programas. 
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Inserção básica + colaboração + rede de professores + 
recursos extras: esses programas são os mais minoritários 
(somente 1%) e incluem o anterior, mas também a participação numa 
rede externa de professores e a redução da carga docente. Como 
conclusão de seu trabalho descobrem que algumas atividades 
parecem ser mais eficazes do que outras para reduzir a rotatividade 
do professorado. “O fator que mais se destacou foi dispor de um 
conselheiro de sua mesma especialidade, ter tempo para planejar 
juntamente com outros professores da mesma matéria e fazer parte 
de uma rede externa” (SMITH; INGERSOLL, 2004, p. 706, apud 
MARCELO GARCIA; VAILLANT, 2012, p.137 ). 

 

No livro de Cunha (2014) são descritos dez estudos sobre programas de 

acompanhamento de inserção do professor na Educação Superior. Sobre a 

conclusão desse projeto, a autora afirma que o mais significativo foi a possibilidade 

de analisar a perplexidade provocada pela dissonância entre o discurso da 

indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão e as perspectivas de formação 

e recrutamento do docente universitário. (...) “Os resultados desse estudo apontaram 

para a nebulosidade ainda presente nas compreensões sobre o importante conceito 

da indissociabilidade e, em consequência, para a urgência de investimentos 

institucionais nessa direção” (CUNHA, 2014, p. 22).  
Estudo um: Pressupostos do desenvolvimento profissional docente e o 

assessoramento pedagógico na universidade em exame - Tem como base o 

assessoramento pedagógico com o objetivo de aumentar a qualidade do ensino 

superior. Isso através do estímulo ao desenvolvimento profissional dos docentes por 

meio da sua formação com enfoque na pedagogia universitária. A Argentina tem 

realizado encontros de Assessorias Pedagógicas; já no Brasil, as experiências 

nesse sentido não têm sido duradoras.  

Estudo dois: Estratégias de formação no ensino superior: experiência e 

memória em movimento na Universidade Federal do Rio Grande – PROFOCAP – 

objetiva resgatar memórias de uma experiência com um projeto de formação de 

professores universitários na FURG com a intenção de aprender com o passado. O 

referido projeto iniciou-se por volta do ano de 1977, estendendo-se até por volta de 

2008. 

Estudo três: Desenvolvimento profissional docente em cursos de medicina: 

estratégias institucionais de duas universidades públicas na Bahia – Procura 
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incentivar a reflexão sobre a prática docente, humanizar a formação dos novos 

profissionais de saúde. O curso de formação acontece em duas universidades de 

medicina da Bahia e é articulado ao Sistema Único de Saúde brasileiro e utiliza 

estratégias metodológicas que privilegiem a participação ativa do aluno na 

construção do conhecimento.  

Estudo quatro: Estratégias Institucionais para o desenvolvimento profissional 

docente em tempos da expansão da Educação Superior no Paraná – constitui-se no 

assessoramento, na multiplicidade de estratégias de formação e núcleos de apoio 

pedagógico em quatro universidades no estado do Paraná.  

Estudo cinco: Estratégias Institucionais para o desenvolvimento profissional 

docente em IES Comunitárias gaúchas: trajetórias e desafios – mais uma vez 

destaca-se a assessoria pedagógica como forma de qualificar os docentes 

universitários e atender a exigências do MEC para o Ensino Superior. Desta vez, o 

programa de formação evidenciado está no contexto de Instituições comunitárias do 

Rio Grande do Sul.  

Estudo seis: Tempos e espaços de inserção e desenvolvimento profissional 

de docentes universitários iniciantes – o público alvo do programa apresentado no 

estudo seis são docentes universitários no início da carreira. A formação docente 

proposta nesse estudo busca um equilíbrio entre a pesquisa científica, trazida da 

formação desses profissionais, e uma prática significativamente exigente da 

docência. O estudo foi realizado em quatro IES da região Sul do país.  

Estudo sete: A formação do docente universitário em Santa Catarina: 

estratégias institucionais das IES comunitárias – realizado em três universidades 

comunitárias catarinenses, o estudo aponta as estratégias de formação docente 

dessas instituições. A preocupação com a formação dos professores nesses casos, 

foi motivada pela crescente demanda da qualidade nos cursos superiores e seu 

principal objetivo é atender a essa demanda. 

Estudo oito: Estratégias Institucionais de Apoio Pedagógico para a formação 

do professor universitário a experiência de duas universidades do Rio Grande do Sul 

– a preocupação com a formação docente, no caso dessas duas universidades 

gaúchas, é, em parte, para suprir a necessidade dos professores de participarem de 

práticas pedagógicas como: planejamento pedagógico dos cursos, elaboração do 
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plano de ensino das disciplinas, articulação da teoria e prática, contextualização do 

conteúdo ensinado, interdisciplinaridade e produção acadêmica. As estratégias de 

formação docente adotadas por essas universidades objetivam resgatar memórias 

de experiências institucionais vividas por elas.  

Estudo nove: Estratégias de formação de professores universitários no 

contexto da expansão e interiorização da Universidade Federal do Amazonas - 

Objetivos: trazer inovações nas práticas de ensino e aprendizagem na universidade 

como resultado do estímulo de uma política pública e desenvolvimento profissional 

dos professores envolvidos. O público alvo desse programa são os docentes da área 

da saúde de uma universidade pública federal localizada na Região Norte do Brasil.  

Estudo dez: O Programa PRÓ-SAÚDE como estratégia de inovação da 

formação profissional: implicações para os currículos, a docência e o 

assessoramento pedagógico nos cursos da área da saúde – com enfoque na 

assessoria pedagógica, o programa busca articular as instituições de Educação 

Superior que oferecem cursos na área da saúde ao sistema público de saúde do 

país. O programa estrutura-se em três eixos, a saber: orientação teórica; cenários de 

prática e orientação pedagógica. O estudo foi realizado junto a oito instituições 

localizadas nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. 

Estas inferências encaminharam a compreensão de que é preciso 
um movimento institucional que crie condições de reflexão sobre a 
prática pedagógica acadêmica, envolvendo professores e 
estudantes, com vistas à indissociabilidade. Também, dada a 
ausência de políticas que privilegiem os saberes pedagógicos para 
os docentes da Educação Superior, as IES são convocadas a instalar 
e prover estratégias de desenvolvimento profissional de seus 
professores (CUNHA, 2014, p. 22). 

Os desafios do docente que atua na Educação Superior confirmam a 

necessidade de programas que ajudem a conhecer, de forma reflexiva e crítica, os 

espaços de formação desse profissional.  

A ideia de que os professores iniciantes necessitam de um sistema 
estruturado para apoiar sua entrada na profissão esta mudando nos 
últimos anos. Antes era considerado como algo complementar, mas 
agora considera-se como elemento central [...] como um componente 
fundamental para o desenvolvimento do professor (GARCIA; 
VAILLANT, 2012, p. 142). 
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Esse desenvolvimento é um processo permanente de construção 

(BERNARDO, 2006). Um processo, que segundo Bolzan (2012) e Maciel (2009), se 

constitui numa ação contínua e formativa que se desenvolve no decorrer da carreira 

docente.  Conforme Serpell (2000) os programas de inserção seriam um mecanismo 

de ajuda aos docentes iniciantes e teriam cinco objetivos principais: 

1. Socializar os novos professores na cultura da escola. 

2. Melhorar as habilidades dos professores iniciantes. 

3. Resolver as preocupações previsíveis dos professores 
iniciantes, tal como a pesquisa vem mostrando. 

4. Assegurar o desenvolvimento profissional dos professores 
iniciantes, vinculando a formação inicial com seu desenvolvimento 
profissional. 

5. Incrementar a retenção de professores iniciantes (SERPELL, 
2000, apud GARCIA; VAILLANT, 2012, p. 143). 
 

Já foi constatado em outros estudos que alguns professores abandonam a 

docência nos primeiros anos de exercício. Ao criar condições favoráveis de atuação 

por meio da socialização, apoio e acompanhamento, os professores serão 

encorajados a prosseguir mesmo diante dos desafios encontrados. As diferentes 

estruturas de organização dos programas citados evidenciam a necessidade de que 

estes sejam elaborados a partir das necessidades formativas dos professores, 

considerando diversos aspectos relacionados com o contexto em que se inserem. 

Esses aspectos podem ser listados como: características das instituições, número 

de pessoas envolvidas, áreas de atuação dos docentes iniciantes, disponibilidade de 

verbas, tempo entre outros.  
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Capítulo 2 - METODOLOGIA 

 

Como o objetivo desse estudo é identificar elementos que nos permitam 

delinear o processo de construção da docência do professor iniciante da Educação 

Superior numa instituição confessional, buscamos captar a visão docente referente à 

sua própria formação e inserção na prática.  

Segundo Lüdke e André (1986), a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural 

como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; os 

dados coletados são predominantemente descritivos; a preocupação com o 

processo é maior do que a preocupação com o produto; o significado que as 

pessoas dão as coisas e a sua vida são focos de estudo; a análise dos dados tende 

a seguir um processo indutivo.  

Optamos pela entrevista semiestruturada por constituir um instrumento que 

possibilita captar as visões dos sujeitos sobre sua prática. Esse tipo de entrevista 

tem como característica esclarecer aspectos básicos relacionados ao objeto de 

estudo. A partir das respostas, novos questionamentos e ou hipóteses podem ser 

levantadas. A entrevista semiestruturada “favorece não só a descrição dos 

fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 152).  

Na perspectiva de Lüdke e André (1986) para a análise de dados, na 

abordagem qualitativa é fundamental delimitar progressivamente o foco de estudo; a 

formulação de questões analíticas, a fim de permitir a articulação entre os 

pressupostos teóricos do estudo e a evidência empírica; o aprofundamento da 

revisão da literatura; o uso de comentários, observações e especulações ao longo 

da coleta. Para análise das entrevistas nos munimos inicialmente das seguintes 

questões analíticas: Quais as falas que se relacionam com o problema de pesquisa 

(o que se quer saber); e a apreensão do significado das falas dos sujeitos a partir da 

abordagem conceitual realizada.  

Além da entrevista semiestruturada, foi realizada a analise documental do PDI 

(Plano de Desenvolvimento Institucional) da instituição de onde se originam os 

sujeitos desse estudo. A análise documental constitui uma técnica importante na 

pesquisa qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, 
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seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

O estudo, buscou atender aos seguintes aspectos éticos: 

a)  Consentimento dos sujeitos: através de termo de consentimento livre e 

esclarecido, os sujeitos autorizaram sua participação na pesquisa 

b)  Sigilo e anonimato: os sujeitos tiveram assegurada sua privacidade. 

c)  Benefícios: os resultados da pesquisa podem contribuir para a melhoria 

das práticas pedagógicas do professor universitário.  

d)  Propriedade intelectual dos dados de divulgação dos resultados: o termo 

de consentimento livre e esclarecido resguardou ao autores da pesquisa a 

propriedade intelectual dos dados e a divulgação pública dos resultados. 

 
2.1 O Local 

A Pesquisa ficou limitada a um centro universitário confessional localizado no 

estado de São Paulo. A escolha desse campo para pesquisa se deve ao fato de a 

pesquisadora atuar na IES (Instituição de Ensino Superior) e estar recebendo apoio 

e investimentos por parte dessa instituição para realizar estudos que favoreçam o 

preparo e a formação dos docentes da Educação Superior da instituição específica. 

Além disso, com fundamentação teórica de Dubar (2005), compreendeu-se que o 

controle da variável instituição era fundamental para análise da constituição docente 

dos sujeitos. Não temos a intenção de comparar ou relacionar com outras 

instituições. 

 
2.2 A escolha dos sujeitos 

Nessa investigação voltou-se o olhar para os professores iniciantes da 

Educação Superior. Os critérios de seleção foram professores com no máximo cinco 

anos de atuação nesse segmento. Justifica-se esse critério por serem professores, 

que segundo Huberman (1992, p.39), vivem um momento no qual entram em 

contato com o novo o que lhes possibilita a exploração de alternativas, gerando uma 

série de situações significativas para análise do contexto. Outro critério foi à 

disponibilidade dos professores para participar da pesquisa.  
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Os pontos de vista dos professores iniciantes são parte significativa da 

pesquisa, pois nos ajudaram a entender o processo de inserção profissional. A 

constituição profissional dos docentes ocorre durante toda a sua trajetória, 

atravessando inclusive os processos de inserção profissional. Esse momento é 

fundamental, pois é quando se consolidam os hábitos e crenças assim como são 

construídos os conhecimentos que os docentes irão mobilizar no exercício da 

profissão (BOZU, 2010, p.56).  

Os sujeitos foram definidos a partir do atendimento ao critério pré-

estabelecido. O Centro Universitário escolhido para pesquisa tem 182 professores 

lecionando na Educação Superior, desses apenas 15 professores estavam 

lecionando há menos de 5 anos. Dos 15 professores convidados, 13 aceitaram 

participar da entrevista. Os 2 professores que não aceitaram, lecionam no curso de 

Engenharia Civil. Utilizamos dados de 12 entrevistas, pois 1 professor era do curso 

de Propaganda e Publicidade e os demais dos cursos de Pedagogia e Direito. 

Entendemos que para controlar as diferenças das diversas áreas deveríamos utilizar 

para análise as entrevistas dos professores do curso de Direito e Pedagogia. Esses 

dois cursos tinham um maior número de sujeitos que atendiam os critérios 

estabelecidos.  

Os sujeitos entrevistados são professores iniciantes na Educação Superior, 

na faixa etária de 28 a 45 anos, todos são casados, atuando com diferentes regimes 

de contratação, nos turnos matutino e noturno, sendo que a maior parte da carga 

horária é no turno da noite.  

 

2.4 Procedimentos de coleta de dados 

 Entendemos que a coleta de dados de campo permitiria a captação do 

conjunto de informações necessárias para melhor compreensão dos fatores que 

interferem na constituição profissional do docente iniciante da Educação Superior. 

Para tanto, utilizamos e entrevista semiestruturada complementada pela análise do 

PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) da instituição de onde emergem os 

professores que participaram da entrevista. Relacionamos as informações obtidas 

com os dados coletados na entrevista com os professores de acordo com os 

propósitos da pesquisa. 
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Os dados das entrevistas foram submetidos à análise de conteúdo. O 

encontro para a entrevista foi marcado diretamente com os professores através de 

e-mail, o que se constitui num processo fácil, pois a pesquisadora tem total acesso 

às informações de contato dos professores via sistema interno de comunicação. 

Após um posicionamento positivo por parte de cada um dos professores foi marcado 

o dia, local e o horário para a entrevista. O local foi a própria IES onde os 

professores trabalham. Os horários e os dias foram estabelecidos de acordo com a 

disponibilidade de cada um. Todo processo demorou aproximadamente 2 meses, 

entre abril e junho de 2014.  

O delineamento da entrevista foi organizado em três momentos. Um primeiro 

momento mais informal e a assinatura do termo de consentimento. Um segundo 

momento, quando foi preenchida a ficha de identificação do professor com o objetivo 

de caracterizar o docente e após o preenchimento da ficha, solicitamos permissão 

para gravar a entrevista. Todos consentiram sem nenhum problema. Depois disso 

seguimos o roteiro básico previamente preparado e para finalizar deixamos espaço 

para alguma complementação, além de agradecemos a sua disponibilidade em 

participar. A duração média das entrevistas foi de 1h30m.  

As questões utilizadas para o roteiro básico- disponível no apêndice 01 - 

focaram o processo de formação, experiências iniciais na profissão docente, as 

relações estabelecidas na inserção e as necessidades formativas diante dos 

desafios e dificuldades. A entrevista foi gravada com o equipamento profissional e 

depois transcrita por uma profissional da área, previamente contratada para isso. A 

pesquisadora esteve dessa forma, disponível para total interação com os 

professores entrevistados. 

 
2.5 Procedimentos de análise de dados 

Após a coleta de dados foi realizada uma leitura flutuante das entrevistas, que 

é um termo usado por Bardin (2009) para designar o primeiro contato com os 

documentos, com o objetivo de levantar hipóteses ou temáticas relacionadas à 

investigação. Foram identificados quatro focos de análise que se relacionavam com 

os objetivos da pesquisa: 

1) aspectos relativos ao início da experiência docente na Educação Superior;  
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2) características específicas de uma instituição confessional nessas vivências 

iniciais;  

3) relações instituídas entre os pares do campo da docência na Educação 

Superior;  

4) aspectos relacionados com a formação.  

Cada um destes aspectos se desdobra em subtemas, que serão 

apresentados e discutidos de modo separado, com o intuito de organizar a 

exposição dos dados e ideias discutidas.  
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Capítulo 3 - O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

O processo de desenvolvimento profissional docente deve ser contextualizado 

no local de trabalho. Pode ser um processo individual ou coletivo, e as experiências 

formais e informais devem contribuir para o desenvolvimento das competências do 

docente (MARCELO GARCIA, 2009, p.10). Os primeiros anos da docência, além de 

serem um momento de aprendizagem, são também de socialização profissional. É 

durante as práticas de ensino que os professores começam a conhecer a “cultura 

escolar” (KENNEDY, 1999).  

Uma das perspectivas do desenvolvimento profissional é a institucional, que 

“pode ser entendida como um conjunto de ações sistemáticas que visam alterar a 

prática, as crenças e os conhecimentos profissionais dos professores, portanto vai 

além do aspecto informativo” (SOARES; CUNHA, 2010, p.35). Morosini (2000) 

afirma que um dos condicionantes mais fortes da docência universitária é o 

estabelecimento em que o professor atua: 

(...) conforme o tipo de instituição em que o professor atua, sua 
docência sofrerá diversas pressões. Se ele atua num grupo de 
pesquisa em uma universidade, provavelmente sua visão de 
docência terá um forte condicionante de investigação. Já se ele atua 
numa instituição isolada, num centro universitário, ou mesmo numa 
federação, sua visão de docência terá um forte condicionante de 
ensino sem pesquisa, ou, quando muito, do ensino com a pesquisa. 
A cultura da instituição e daí decorrente a política que ela desenvolve 
terão seus reflexos na docência universitária.  (MOROSINI, 2000, 
p.14).  

O tipo de instituição exerce forte influência na atuação do docente da 

Educação Superior, visto que a filosofia, a organização acadêmica e as propostas de 

formação interferem nas suas concepções e ações. No início da docência essas 

estruturas de formação e apoio profissional são fundamentais. É durante o período 

de inserção profissional que os novos professores aprendem a interiorizar as 

normas, valores, condutas etc., que caracterizam a cultura da instituição.  

A preocupação com a formação do docente da Educação Superior tem 

ocupado espaços relevantes nos debates e estudos de pesquisadores, mas isso 
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requer também uma reforma nas instituições (REIMAN, 1999). O começo 

profissional é sempre difícil e a dificuldade aumenta quando existem pessoas 

envolvidas como é o caso da docência9 (ALLIAUD, 2014, p.230).  

Um dos grandes desafios da Educação Superior no mundo está relacionado 

com a identidade, papel social e natureza das instituições. No Brasil, a Educação 

Superior tem como finalidade a formação de profissionais necessários para o 

desenvolvimento econômico, social e político do Brasil, mas precisamos “repensar 

que concepção de homem, sociedade e educação queremos a partir da Educação 

Superior atual. (...) A formação, o papel, a função do professor da Educação 

Superior foram historicamente sendo construídos” (BERNARDO, 2006, pág. 36).   

Partindo do pressuposto de que o professor é um sujeito histórico, engajado 

num contexto social, cultural e político, com o qual ele mantém relações 

constantemente, lançamos um olhar sobre  

(...) os professores não como seres abstratos, ou essencialmente 
intelectuais, mas como seres sociais, com suas identidades pessoais 
e profissionais, imersos numa vida grupal na qual partilham uma 
cultura, derivando seus conhecimentos, valores e atitudes dessas 
relações, com base nas representações constituídas nesses 
processos que é, ao mesmo tempo, social e intersubjetivo. (GATTI, 
2003, p. 196). 

Essa necessidade da relação entre o individual e o social, quer seja no 

contexto institucional ou cultural, se mostra então como fator relevante na 

constituição da docência, pois são sujeitos históricos aprendentes e através das 

relações sociais que são estabelecidas eles também estão se formando.  

Além disso, a Educação Superior apresenta algumas demandas que são: 

relações afetivas com os alunos, problemas de violência, drogas, indisciplina, 

necessidade de preparar melhor os alunos para enfrentarem a competitividade, 

regenerar a cultura perdida com as desigualdades etc. Para isso, aparece a 

necessidade de um trabalho coletivo, pois “não se pode exigir que os professores 

individualmente considerados façam frente a elas. Espera-se sim, que coletivamente 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9   Tradução a partir do original: Con lo dicho hasta aquí podemos sostener que: 

1. Los comienzos laborales siempre son difíciles. 
2. La dificultad aumenta en los casos en que hay personas involucradas. 
3. La debilidad institucional, propia de estos tiempos, y el mayor nivel de exposición personal 

que trae aparejado añade nuevos problemas.( ALLIAUD, 2014, p.230). 
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apontem caminhos institucionais ao seu enfrentamento” (PIMENTA; ANASTASIOU, 

2014, pág. 15). 

 

3.1 O clima organizacional 

 “Clima organizacional” ou “cultura organizacional” é designado pelos 

estudiosos da área de antropologia como um conjunto de fenômenos promotores de 

mobilizações, adaptações, conflitos e formas de condutas - tanto individuais como 

coletivas- no interior das instituições (NÓVOA, 1995). O clima organizacional é 

constituído pelas percepções individuais compartilhadas dos membros de uma 

organização sobre os processos de organização política, liderança, relações etc.  

O clima organizacional de uma instituição é formado ao longo dos anos por 

meio dos papéis que são desempenhados pelos atores desse espaço (professores, 

pais, gestores, alunos, comunidade).  Ou seja, o clima organizacional de uma 

instituição é produto das relações vividas no ambiente – resultado das interações 

desses sujeitos.  

Segundo Brunet (2011), a interação de três variáveis é responsável pelo clima 

organizacional. Essas variáveis são: a comportamental, a estrutural e a processual. 

A comportamental engloba os indivíduos como parte da sociedade. A estrutural é 

constituída pelo (a); âmbito de aplicação do controle administrativo; tamanho da 

organização (número de empregados); número de níveis hierárquicos; relação entre 

o tamanho e o número de departamentos dentro da organização; configuração 

hierárquica de posições (organização); grau de centralização da tomada de decisão; 

especialização de funções e tarefas; aspecto regulador; formalização dos processos 

organizacionais; grau de interdependência entre os vários subsistemas. O processo 

de organização variável, manifesta-se no seguinte: no estilo de liderança; nos estilos 

e níveis de comunicação; no exercício do controle; no modo de resolução de 

conflitos; no tipo de coordenação entre os funcionários e entre os diferentes níveis 

hierárquicos; nos incentivos utilizados para motivar os funcionários; no mecanismo 

de seleção de funcionários; no estatuto e relações de poder entre os diferentes 

indivíduos e unidades diferentes; nos mecanismos de funcionários para se 

socializer; e no nível de funcionários profissionais autorizados no exercício da sua 

tarefa. A variável processual depende da gestão, dos modos de comunicação, de 
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coordenação, da política de recompensas, do modo de resolução de conflitos e das 

relações de poder. O termo "estrutura" corresponde a organização física dos 

componentes de uma empresa, enquanto "processo" está relacionado com a gestão 

dos recursos humanos (BRUNET, 2011, p.15).  

Todos esses referentes, segundo Alves (2012) nos ajudam a esclarecer o 

modo como as diferentes e complexas interações entre os sujeitos de uma 

instituição vão constituindo o clima organizacional da escola e sendo ao mesmo 

tempo por eles constituidos. “Esse clima exerce um poderoso efeito sobre o 

desenvolvimento dos sujeitos participes dessa trama relacional e em consequência 

contribui na constituição das identidades dos envolvidos” (ALVES, 2012, p.85).  

As interações dos sujeitos com as variáveis além de contribuirem na 

constituição professional de cada um afeta o modo de regulação da instituição. O 

que ocorre é um sistema de trocas complexo. A instituição vai sendo moldada 

através dessa dinâmica e os sujeitos vão se ajustando as caracteristicas da 

instituição.  

 

3.2 O cenário onde atuam os sujeitos 

Um dos objetivos específicos desse estudo é entender o modo como os 

professores iniciantes vivenciam a docência da Educação Superior em uma 

instituição confessional10. Para isso, é necessário apresentar o cenário no qual os 

sujeitos desse estudo constroem-se como pessoas e profissionais, pois as 

instituições de Educação Superior se constituem em um importantíssimo espaço 

coletivo de formação. 

Em um estudo, identificamos alguns levantamentos acerca de instituições 

confessionais no mundo: 

Glanzer, Carpenter e Lantinga (2011), utilizando critérios bastante 
conservadores, identificaram IES confessionais cristãs espalhadas 
pelo mundo, excetuando os Estados Unidos, chegando a um total de 
579 instituições. Deste total, a região da Ásia e Pacífico tem a maior 
quantidade de IES (52%), seguida pela América Latina e Caribe 
(23%) e em terceiro lugar a África (12%). As regiões com menor 
número de IES confessionais cristãs são o Oriente Médio e a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Todas as informações que serão apresentadas a seguir foram consultadas no Plano de 
Desenvolvimento Institucional da escola de Educação Superior onde foi realizada a pesquisa.   
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Oceania (1% cada região). Altbach, Reisberg e Rumbley (2009) 
reconhecem que o universo de IES particulares é bastante 
heterogêneo e consideram as IES confessionais como uma parte 
predominante de um grupo de instituições particulares que 
denominam como IES de identidade. As IES confessionais seriam 
caracterizadas por terem base religiosa, por serem mais facilmente 
reconhecidas e aceitas como instituições sem fins lucrativos e por 
serem mais atrativas para uma parcela da população cujos valores 
entram em choque com os valores dominantes do ensino superior 
público ou particular não-confessional. (...) Entre as IES voltadas à 
pesquisa, a motivação estaria em oferecer um ensino superior 
clássico, a partir de uma visão moral ou religiosa característica. 
Nessas IES, a vida no campus, para os estudantes, seria guiada 
pelos princípios religiosos da denominação mantenedora, porém com 
flexibilidade para a contratação de docentes e admissão de 
estudantes que não confessem a mesma fé. Essa abertura, segundo 
Karram (2011), indica uma motivação que vê no ensino superior ao 
mesmo tempo uma oportunidade de introduzir religião na produção e 
disseminação do conhecimento e uma oportunidade de oferecer 
desenvolvimento às comunidades circunvizinhas. 
(MÜCKENBERGER & MIURA, 2015, p. 6, 7).  

Segundo os autores, as IES confessionais cristãs estão espalhadas por todo 

o mundo e a quantidade de instituições estão intimamente relacionadas com a 

história de cada país em relação aos aspectos religiosos, sociais e políticos. A IES 

confessional possibilita a aquisição de conhecimentos e formação pessoal 

fundamentada em uma filosofia ligada a princípios religiosos. Isso não se constitui 

em um fator excludente para alunos e ou professores que não compartilham a 

mesma religião da IES, pelo contrário, é uma oportunidade de introduzir a religião na 

vida da comunidade interna e externa. Essas instituições promovem diversos tipos 

de serviços e atendimentos comunitários como parte de função social.  

O cenário de onde falamos e no qual os docentes sujeitos desse estudo 

constituíem-se como profissionais, é uma instituição confessional cristã de Educação 

Superior multicampi, pluricurricular, privada, comunitária e filantrópica, pertencendo 

a uma rede educacional confessional mundial, conforme explicam 

MÜCKENBERGER & MIURA (2015). Esse sistema educacional mundial é 

constituído por 7.883 instituições sendo que 5.815 escolas são de Educação Básica, 

1.908 colégios de Ensino Médio, 48 Escolas Técnicas, 112 Faculdades e 

Universidades. O sistema tem 89.063 professores e um total de 1.750.651 alunos. 

No Brasil, são 450 unidades escolares, 10.000 professores e cerca de 180.000 

alunos. É oferecido em 15 instituições o regime de residência para os alunos.  



92	  

	  

	  

	  

A Instituição foi criada por Decreto Presidencial no dia 09 de setembro de 

1999 e foi recredenciada pelo Ministério da Educação pela Portaria Ministerial 1.655 

de 03 de junho de 2004, DOU 08⁄05⁄2004 e da Portaria Ministerial 665 de 25/05/2011 

e publicado na DOU 26⁄05⁄2011. É constituída por três campi: um em São Paulo 

Capital; outro em Hortolândia; e o terceiro, local desse estudo em Engenheiro 

Coelho, região metropolitana de Campinas. Está comprometida com a transmissão 

de valores bíblico-cristãos e isso está evidente na proposta curricular, disciplinar, 

filantrópica, didática e formativa do Centro Universitário. O desenvolvimento 

harmônico das faculdades físicas, mentais espirituais e sociais está contemplado em 

seu currículo e atividades extracurriculares, incluindo seus conteúdos e atividades 

programadas.  

As várias atividades acadêmicas da instituição são voltadas aos interesses do 

educando e da comunidade, com a preocupação de que estejam inseridos nos 

processos educativos e na formação do cidadão consciente de suas possibilidades e 

responsabilidades diante da sociedade. A intenção é formar um profissional que se 

caracterize pela ética profissional, pela qualidade de seu serviço e pelo 

compromisso de cidadania.  

Um aspecto valorizado pela instituição é o cuidado com o meio ambiente. 

Tendo uma filosofia criacionista, reconhece a necessidade de proteger e preservar a 

natureza. A instituição tem um projeto de educação ambiental com o objetivo de 

reduzir os impactos do avanço tecnológico, industrial e urbano na mata atlântica. Em 

2007, foi assinada uma parceria com o SOS Mata Atlântica, com o objetivo de 

ampliar a cobertura florestal da instituição que está localizada em uma fazenda de 

350 hectares e uma área verde preservada de 20 hectares. A proteção das 

nascentes e o tratamento de esgoto são considerados no contexto de um 

desenvolvimento sustentável, assim como o uso de recursos provenientes de 

energias alternativas como a energia solar.  

No aspecto cultural, a instituição desenvolve um grande número de atividades 

e eventos artísticos, culturais e de atendimento à comunidade, com o envolvimento 

dos alunos, professores e moradores das cidades vizinhas. Todos esses eventos 

estão devidamente registrados e disponíveis no departamento de extensão da 

instituição.  
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O Campus serve e atende cerca de 20 municípios com uma população 

estimada de mais de 1.500.000 habitantes. Os programas de extensão promovem 

uma integração entre instituição de Educação Superior e comunidade. O 

desenvolvimento da responsabilidade social é promovido junto com a formação 

acadêmica dos alunos por meio de atividades nas quais eles participam 

efetivamente com os professores. Atendimento assistencial e de bolsas de estudos 

também fazem parte da rotina da instituição. 

Discentes e docentes estão envolvidos também em vários corais que são 

divididos por segmentos acadêmicos (Educação Básica, Educação Superior, Ensino 

Médio, cursos específicos etc). Também há orquestras, bandas, fanfarras, formadas 

por alunos, professores e comunidade, com programação aberta, de livre ingresso.  

São realizadas feiras de saúde com enfoque em tratamento preventivo com 

uso de remédios naturais como: água, luz solar, alimentação saudável e equilibrada, 

descanso, exercício físico, ar puro etc. São oferecidos, nessas feiras, atendimento 

médico, odontológico e nutricional gratuito à comunidade. Os professores da 

Educação Superior acompanham seus grupos de alunos nesses atendimentos, com 

a supervisão de profissionais da área que participam voluntariamente do evento.  

A feira das profissões com orientação sobre trabalho, escolha e educação é 

realizada em vários locais próximos da IES e também dentro da própria instituição 

com participação dos professores dos cursos e discentes de graduação. O objetivo é 

contribuir com o desenvolvimento regional do comércio, indústria e serviços, 

preparando os cidadãos para empregabilidade.  

É realizado um projeto pelos discentes dos cursos de Direito e Pedagogia nas 

escolas públicas municipais e estaduais da região, no qual a responsabilidade como 

cidadão é discutida de forma dinâmica com os alunos do ensino médio. Desse 

projeto nasceu um manual de cidadania para as escolas que recebeu o apoio do 

MEC e é distribuído nas Secretarias de Educação dos municípios.  

A instituição confessional desenvolve ações que abrem espaço para a 

participação de diversos grupos sociais na comunidade onde está inserida. O 

objetivo é contribuir para ajudar a solucionar problemas da comunidade, 

desenvolvendo a responsabilidade social nos alunos e professores da instituição 
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através de uma visão crítica, reflexiva, realista e não preconceituosa do mundo e do 

ser humano.  

Considerando as possibilidades de prestação de serviços educacionais 

abrangentes, a instituição oferece, através de uma série de convênios com outras 

instituições educacionais do Brasil e do exterior, o intercâmbio de alunos e 

professores. Dessa forma, pretende proporcionar uma formação ampla, usufruindo 

dos benefícios de outras culturas e possibilitando a aquisição de novas 

competências, habilidades e tecnologia. As motivações para os intercâmbios 

internacionais dessas instituições confessionais foram objeto de um criterioso estudo 

que chegou à seguinte conclusão: 

Contudo, foram identificadas motivações específicas do sistema que 
se entende são atribuíveis ao seu caráter confessional e 
denominacional. As motivações denominacionais identificadas foram: 
(a) O desejo de fortalecer valores, identidade e instituições 
denominacionais. Trata-se de uma motivação que visa a perpetuação 
do sistema denominacional. Neste caso, percebe-se ser uma 
motivação que vem tanto do fato de as IES estarem inseridas em um 
sistema, quanto do fato de serem confessionais. (b) A missão 
denominacional. Trata-se de uma motivação básica. Se não for 
percebida uma relação entre internacionalização e a realização da 
missão denominacional, o interesse pela internacionalização perde 
em ímpeto e engajamento. (c) Desenvolvimento de recursos 
humanos denominacionais. A internacionalização é vista como um 
recurso importante na formação de líderes e colaboradores 
denominacionais, para que desenvolvam competência intercultural e 
capacidade de lidar com diferenças. (d) Tradição ou história. 
Algumas das IES denominacionais já no início do século XX tinham 
uma atmosfera bastante internacional, com presença de diversos 
estudantes estrangeiros. Nessas escolas foi possível identificar que, 
mesmo que atualmente estejam em um contexto de atuação menos 
internacional do que no passado, essa história e essa tradição 
exercem um papel importante ainda hoje no sentido de gerar o 
desejo pela internacionalização (MÜCKENBERGER, E.; MIURA, I. 
K.,2015, p. 19). 

Não podemos deixar de acrescentar que os aspectos filosóficos e 

denominacionais são muito fortes como motivação para o processo de 

internacionalização, mas muitas das instituições confessionais tiveram suas origens 

nos Estados Unidos e desenvolveram um caráter que chamamos de “missionário”. 

Esse projeto implica promover intercâmbio entre as diversas regiões do mundo, 

principalmente com o objetivo de favorecer com conhecimentos e suporte 
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profissional e técnico, as regiões menos favorecidas. Hoje, essa ação “missionária” é 

praticada mais esporadicamente, pois devido a globalização o intercâmbio se 

constituí em uma necessidade de formação docente e discente, pois amplia 

horizontes, cria novas oportunidades e agrega novos conhecimentos e culturas.   

Além de favorecer esses intercâmbios, o uso da internet, redes sociais 

internas e externas, também é oferecido programa de cursos na modalidade à 

distancia. A estrutura de tecnologia está disponível a alunos e professores, 

possibilitando aulas online e comunicação em tempo real em rede interna, o envio e 

troca de materiais, vídeos, aulas, livros, artigos e atividades acadêmicas. O Office 

está disponível a todos os docentes e discentes, em sua versão mais recente e 

atualizada.   

Para atender a uma realidade e necessidade nacional e por estar localizada 

em uma fazenda, a instituição tem uma proposta de vida saudável fora das grandes 

cidades, com um programa de atendimento integral segundo seus postulados 

filosóficos. Inserido em sua proposta pedagógica, oferece o regime de residência em 

seu campus, o que possibilita a oferta de múltiplas atividades sociais, culturais e 

recreativas num ambiente próprio ao estudo e ao desenvolvimento social. Essas 

atividades visam levar o aluno a incorporar padrões elevados de convívio social e 

solidariedade, baseados no respeito, tendo em vista a disseminação dessa cultura 

também na vida familiar. A instituição oferece, além dos residenciais masculinos e 

femininos, auditórios, restaurante, cantina, mercearia, centro de vivência, quadras e 

ginásio, piscina, academia, lavanderia, piscina interna e aquecida, biblioteca e uma 

ampla área de jardins e vegetação natural.  

A instituição de Educação Superior confessional pesquisada fundamenta seus 

princípios educacionais em dois grandes pilares: Missão e Qualidade. Os quais são 

expressos como: 

• Missão: “Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno 

e para a excelência no servir! ” (...) 

• Visão: “Ser um centro universitário reconhecido pela excelência dos 

serviços prestados, pelos seus elevados padrões éticos e pela qualidade 

pessoal e profissional de seus egressos! ” 

• Lema - “Educar e servir”. 
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Toda prática institucional, todas as ações pedagógicas e serviços prestados 

devem refletir o comprometimento individual e coletivo com a missão. Este é o 

instrumento balizador, integrador e norteador de toda atmosfera social, cultural e 

política de cada setor dentro do campus.  

A preocupação com a qualidade e excelência se traduz nos mecanismos de 

avaliação interna e externa e em seus resultados, constantemente divulgados e 

discutidos na comunidade acadêmica. Todos participam do processo: alunos, 

professores e gestores, avaliando e sendo avaliados. E, partindo dos feedbacks são 

realizados altos investimentos para melhorias. O projeto pedagógico é o elemento 

articulador dessas propostas com uma elaboração participativa, envolvendo 

administração, professores, alunos e comunidade de forma representativa em seus 

respectivos conselhos. A finalidade é articular, orientar e monitorar as ações 

acadêmicas e demais atividades da instituição.  

Recursos tecnológicos são disponibilizados aos professores para favorecer a 

qualidade do ensino. Salas e laboratórios equipados conforme as necessidades dos 

cursos, são disponibilizadas para alunos e professores pesquisarem e estudarem. 

As salas de aula são todas climatizadas, com multimídia em todas as salas e 

laboratórios. Biblioteca, salas de estudo e ambiente de pesquisa também estão 

disponíveis para favorecer a otimização do desempenho acadêmico.  

Quanto à seleção dos conteúdos para os cursos é solicitado aos professores 

que atentem para a filosofia da instituição e atualização dos mesmos. Nos aspectos 

filosóficos, os valores difundidos são claramente definidos. É marca distintiva a 

cosmovisão bíblica: Deus é o criador e Seu caráter e propósitos são revelados na 

natureza, na bíblia e em Jesus Cristo. Esses valores são de natureza cultural, social, 

espiritual, estética, intelectual e profissional. Sendo uma instituição confessional, o 

professor deve estar plenamente alinhado com os princípios filosóficos e disposto a 

aceitar e participar dos ideais propostos por ela.  

O corpo docente atende o que determina a legislação quanto a sua formação 

sendo prioritariamente constituído de mestres e doutores e com disponibilidade de 

servir em tempo integral a instituição.  
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A formação continuada é promovida e incentivada pela instituição que oferece 

apoio necessário para que o docente possa estudar, pesquisar e estar sempre em 

crescimento acadêmico e profissional.  

Os cursos atendem às legislações vigentes, às diretrizes curriculares, 

contextualizando temas como: direitos humanos, educação ambiental, educação das 

relações étnicas raciais. A instituição prega o respeito às diferenças culturais, raciais 

e pessoais.  

O processo de aprendizagem está fundamentado no binômio aluno-professor; 

existe uma preocupação em selecionar professores qualificados e o 

aperfeiçoamento e avaliação do corpo docente faz parte da política da instituição. Os 

professores são incentivados a constituírem grupos de pesquisas com os pares e 

com alunos e a participarem das diversas atividades de extensão. Ensino e 

aprendizagem são entendidos como um processo contínuo de investigação.  

São oferecidos os seguintes cursos: Teologia (1991), Pedagogia (1992), 

Letras (1994), Tradutor e interprete (1998), Administração (1998), Engenharia Civil 

(1998), Educação Artística – Música (1998), Comunicação Social (1999), Jornalismo 

e Propaganda (1999), Ciências Contábeis (2001), Tecnologia de Sistemas internet 

(2009), História (2010), Arquitetura (2012), Rádio e TV (2013), Direito, Engenharia 

da Produção (2014). Em 2011, a IES foi credenciada para a oferta de cursos de pós-

graduação Latu Sensu conforme Portaria 1.799 de 26⁄11⁄2011 D.O.U. 27/11/2011. 

ü Carga horária  

Nessa instituição, onde atuam os docentes sujeitos desse estudo, a carga 

horária oficial registrada no Plano de Atribuição de cada docente - ao início do 

semestre acadêmico - é composta pela: soma de carga horária de cada disciplina + 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso + exercício de outra função + 

aperfeiçoamento docente (Mestrado ou Doutorado autorizado pela instituição). As 

horas dedicadas a atividades de extensão e de pesquisa não são discriminadas no 

plano de atribuição. Quanto às horas necessárias para a participação em reuniões 

de curso, de colegiado de curso e de centros, assim como as convocadas pelas pró-

reitorias ou reitoria, não são pagas, ou seja, representam o trabalho docente não 

pago. 
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ü Atividades docentes na instituição 

O Plano De Carreira, Cargos E Salários Dos Docentes Do Ensino Superior 

(PCCSD) é um documento:  

De conhecimento público que estrutura, oficializa e normatiza as 
relações funcionais entre o corpo docente do Ensino Superior e a 
Instituição, que define as políticas gerais e critérios para a 
composição do quadro docente, admissão, regras e exigências dos 
regimes de trabalho, classificação, remuneração, incentivo, 
promoção, ascensão e avaliação dos professores (PCCSD, 2008, 
p.1).  
 

  Ainda, de acordo com esse referido documento, as atividades próprias do 

corpo docente da Educação Superior - em qualquer regime de trabalho - são 

definidas no art. 6 do PCCSD como:  

I - Atividades de aulas - as aulas curriculares ministradas nos cursos 
de graduação, extensão, sequenciais ou de pós-graduação. 

 II - Tempo efetivamente empregado em atividades diretas de ensino 
curricular; III - tempo destinado ao atendimento ao discente;  

IV - Tempo destinado à preparação e ao planejamento das atividades 
docentes, assim como à avaliação do trabalho discente. 

 V - Atividades extra-aulas: aquelas desenvolvidas na área da 
pesquisa ou extensão, supervisão de estágios, iniciação científica e 
participação em colegiados, comissões e coordenação de curso.  

Parágrafo único: O docente poderá, a convite da instituição, exercer 
outras atividades além da docência (PCCSD, 2008, p. 4). 
 

 Oficialmente, a atividade docente vai muito além da sala de aula, do 

planejamento das atividades e avaliação do trabalho discente. A carreira dos 

professores da Educação Superior pelas leis brasileiras (Lei Nº 12.772, de 28 de 

dezembro de 2012 e Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987, que dispõem sobre a 

estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Superior) envolveria 

cinco pilares:  

Ensino: magistério de disciplinas de graduação e pós-graduação, presenciais 

ou à distância. 
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Pesquisa: investigação científica para produção de conhecimento.  

Publicação, editoração de revistas científicas e livros, organização de congressos, 

coordenação de grupos de pesquisa.   

Administração: cargos de chefia, cargos em órgão representativos da 

universidade, gerenciamento de projetos, etc. 

Orientação: estágios e projetos orientados de iniciação científica, mestrado, 

doutorado e pós-doutorado. 

Extensão: assessorial, serviços e divulgação de conhecimento científico e 

técnico para a comunidade.  

Dependendo do regimento interno da instituição, o professor universitário 

receberá atribuiçōes relacionadas com esses pilares. Alguns professores acabam se 

envolvendo em quase todas as atividades.  

 

ü Formas de Contratação 

Na seleção dos professores, além da titulação devidamente comprovada, o 

candidato é entrevistado por uma comissão de admissão e passa por um período de 

experiência e acompanhamento. O PCCSD define os critérios de contratação: 

Artigo 8º. O ingresso na carreira do magistério dar-se-á pelos 
seguintes critérios:  

I – Análise de Currículo: O Coordenador do Curso procederá à 
análise de currículos que contemplem a área que apresenta a 
necessidade de admissão de novo docente, levando em conta a 
experiência e a titulação. Após a seleção de currículos o coordenador 
apresentará ao Diretor Acadêmico sua sugestão e em comum acordo 
chamarão os candidatos para a etapa seguinte.  

II – Entrevista com o Coordenador: Os candidatos selecionados 
serão chamados para uma entrevista com o coordenador. A 
entrevista tem caráter seletivo e visará especialmente os aspectos 
ligados aos conhecimentos profissionais e da área.  

III – Avaliação Prática: O Coordenador agendará uma aula para que 
o(s) candidato(s) seja(m) submetido(s) a uma avaliação prática com 
tema sorteado entre dois ou três – Plano de Carreira, Cargos e 
Salários dos Docentes do Ensino Superior previamente indicados. A 
aula deverá ser apresentada com a presença do coordenador, do 
assessor pedagógico e do diretor acadêmico ou pessoa por ele 
indicada. Os aspectos a serem avaliados nesta aula serão indicados 
por roteiro comum aos cursos. Esta etapa é fundamental para a 
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admissão de qualquer docente, salvo a hipótese do candidato ser 
reconhecido de notório saber e experiência docente. 

 IV – Entrevista com Diretor Acadêmico de Campus: Esta entrevista 
será realizada com o candidato selecionado na etapa anterior e tem 
como objetivo conhecer os aspectos axiológicos e conhecimento da 
filosofia institucional, bem como apresentação das expectativas em 
relação ao trabalho a ser desenvolvido e apresentação do campus.  

V – Apresentação do nome do candidato escolhido à Comissão 
Diretiva de Campus: O Diretor Acadêmico, ouvida a Pró-Reitoria 
Acadêmica, e em acordo com o coordenador do curso encaminha à 
COMDIC o nome do candidato. Apenas após a aprovação desta 
comissão é que a admissão se processará.  

VI – Encaminhar ao Departamento de Recursos Humanos: Mediante 
formulário próprio, o Diretor Acadêmico encaminha os dados do 
docente para efetivar a admissão, preenchidos os requisitos 
admissionais previstos em legislação. (PCCSD,2008, p. 4) 

 

Os professores podem ser contratados no regime de: aulista; parcial; integral 

e dedicação exclusiva. Na instituição onde foi realizada a pesquisa atuam 182 

professores. Sendo que 60 (33%) professores são aulistas, 27 (15%) de tempo 

integral, 71 (39%) de tempo Integral com dedicacao exclusiva e 24 (13%) de tempo 

parcial. De acordo com o tipo de atuação o docente tem carcateristicas de atuação 

pré-definidas que o difere do outro docente enquadrado em outro tipo de 

contratação:  

I - Tempo integral com dedicação exclusiva (TIE) tem como dever 
cumprir 44 (quarenta e quatro) horas semanais de atividades na IES, 
que deverão ser desenvolvidas de acordo com a necessidade da 
IES, e não exercer qualquer tipo de atividade remunerada em outra 
instituição pública ou privada e nem profissão liberal autônoma; § 1º 
As horas semanais compreenderão, além da docência, atividades, 
como: Assistência e participação nas reuniões de Congregação e 
Planejamento; b) Assistência espiritual aos alunos e participação das 
atividades do gênero promovidas pelo campus; c) Participação das 
atividades de Processo Seletivo e outras mais para as quais for 
convocado, respeitados os limites da legislação vigente. § 2º Além do 
cumprimento dos deveres retro-citados o professor de tempo integral 
com dedicação exclusiva, também conhecido como “obreiro”, se 
diferencia pelo recebimento de uma credencial missionária conferida 
pela entidade eclesiástica mantenedora em razão de sua vocação 
missionária.  

II - Tempo integral (TI), com o dever de cumprir 40 (quarenta) horas 
semanais de atividades desenvolvidas de acordo com a necessidade 
da IES, sendo 50% de atividades de aula e o restante de outras 
atividades nos termos do art. 6º;  
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III - Tempo parcial (TP) com o dever de cumprir no mínimo 12 (doze) 
horas de atividades desenvolvidas de acordo com as necessidades 
da IES, das quais 25% serão empregadas nas demais atividades 
(além das aulas) elencadas no art. 6º;  

IV – Aulista (A), docentes contratados pela IES exclusivamente para 
ministrar horas aulas ou que não se enquadrem nos regimes 
anteriores; (PCCSD,2008, p. 6). 

 
ü Plano de Carreira 

É oferecido um plano de carreira para os docentes, que proporciona a 

possibilidade de crescimento dentro da instituição. A carreira compreende as 

seguintes categorias: I – Professor Assistente; Professor Associado; Professor 

Titular11.  

Artigo 9º. A promoção na carreira do magistério se dará por 
ascensão de um grau ou nível para outro, observados os princípios 
estabelecidos neste Plano.  

I – A promoção entre níveis se dará alternadamente por merecimento 
e antiguidade quando houver vacância.  

II – A promoção por merecimento dependerá da avaliação do 
docente conforme critérios estabelecidos neste plano.  

III - A promoção por antiguidade também será considerada para a 
ascensão automática entre graus conforme definida no Artigo 4º, 
onde o professor após certo período de efetivo serviço evolui para a 
classe de vencimentos superior, dentro do (a) mesmo (a) (grau da) 
classe funcional. O Professor Especialista – N1G2 com mais de dois 
anos de experiência evoluirá anualmente o teto salarial hora-aula até 
o piso do próximo Grau – N1G3. O Professor Mestre – N1G3 com 
mais de dois anos de experiência evoluirá anualmente o teto salarial 
hora-aula até o piso do próximo Grau – N1G4. O Professor Doutor – 
N1G4 com mais de dois anos de experiência evoluirá anualmente o 
teto salarial hora-aula até o piso do próximo Grau – N1G5. O 
Professor Mestre com mais de dois anos como docente superior na 
IES – N2G1, a partir de dois anos completos neste nível o professor 
evoluirá anualmente o teto salarial hora-aula até o piso do próximo 
Grau – N2G2. O Professor Doutor com mais de dois anos como 
docente superior na IES – N2G2, a partir de dois anos completos 
neste nível o professor evoluirá anualmente o teto salarial hora-aula 
até o piso do próximo Grau – N2G3. – Plano de Carreira, Cargos e 
Salários dos Docentes do Ensino Superior. O Professor Livre 
Docente e Pós Doutor com mais de dois anos como docente superior 
na IES – N2G3, a partir de dois anos completos neste nível o 
professor evoluirá anualmente o teto salarial hora-aula.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 O Ingresso ou reclassificação entre as categorias atende as determinações que são 
criteriosamente descritas no PCCSD, 2008, p. 1. 
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IV - Para efeito de desempate no processo de Promoção serão 
considerados, sucessivamente os seguintes critérios: 1 - maior tempo 
de serviço no magistério superior 2 - maior tempo de serviço na 
carreira do magistério superior; 3 - maior tempo de serviço no 
magistério. (PCCSD,2008, p. 5). 
 

As especificações descritas nesse documento sobre o plano de carreira, as 

formas de contratação e as atribuições dos docentes dessa instituição, revelam 

condições especiais de trabalho, que muito provavelmente estão relacionadas com à 

forma como os docentes se constituiem profissionalmente.  

Acreditamos que a formação é um processo que ocorre em um espaço 

intersubjetivo e social; é uma experiência que ocorre em interação com um contexto 

com no qual o docente está vinculado; portanto, conhecer a instituição é relevante 

para contextualizar e analisar os depoimentos dos professores entrevistados. A 

influência do local de trabalho no processo de formação do docente é significativa, 

pois também é um ambiente de formação e aprendizagem.  

 
3.3 Os professores 

Apresentaremos dados para caracterização dos professores entrevistados. 

Esses dados foram colhidos no início da entrevista e dizem respeito a gênero, faixa 

etária, motivos para escolha da Educação Superior e cursos em que atuam.  

Foram entrevistados quatro homens e oito mulheres. A idade dos docentes 

entrevistados varia entre 20 e 50 anos. Quatro professores têm entre 20 e 30 anos; 

seis professores entre 30 e 40 anos de idade; e dois professores entre 40 e 50 anos. 

Pimenta e Anastasiou (2002), afirmam que o ingresso na docência nem sempre é 

resultante de uma escolha inicial pela profissão de professor, especialmente, o da 

Educação Superior. Para os professores entrevistados, esse ingresso é permeado 

por influências contingenciais, interesses e motivações pessoais. Um dos 

professores entrevistados aponta essa opção como uma oportunidade de 

crescimento profissional: “quero deixar claro que sou apaixonada pelo fundamental, 

mas o superior me deu novas perspectivas” (P7). 

 Além desse aspecto, a inserção de um profissional liberal à docência, implica 

a divisão do tempo entre a profissão de referência e a docência. Nesse caso, o 

profissional exerce o magistério aplicando seus saberes específicos de conteúdo, 



103	  

	  

	  

	  

suas experiências da realidade profissional, suas crenças sobre o que é ser 

professor e valores apreendidos em sua história de vida escolar, que nortearão sua 

inserção como professor. Segundo Tardif (2008), os saberes adquiridos durante sua 

trajetória pessoal são procedentes da família e da socialização escolar, boa parte do 

que os professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor e sobre 

como ensinar provêm de sua própria história de vida. Esses saberes têm uma 

influência relevante na compreensão do saber-fazer e do saber-ser, que serão 

mobilizados na sua prática.  

Observa-se, a partir dos motivos relatados pelos professores que o ingresso 

na docência aconteceu a partir de relações diversas: Cinco dos professores 

entrevistados afirmam que atuam na Educação Superior por vocação, e outros dois 

professores por uma oportunidade, um professor por sugestão dos superiores, um 

professor alegou que a escolha se deu pela necessidade de fazer pesquisa e um 

professor pela necessidade de mudança na carreira profissional.  

Na fala de um dos professores, ele expressa que “a motivação para a 

docência universitária era um desejo nutrido desde o período de graduação. Era 

nesse nível de ensino que desejava atuar” (P4). Outro professor afirmou que dar 

aulas na Educação Superior é um “privilégio de constante reflexão que a área 

acadêmica proporciona” (P1). Retornei a marcar um contato com esse professor e 

discutimos um pouco mais sobre essa afirmação. Segundo o professor, o ingresso 

na Educação Superior decorre de dois motivos: 

Um comum a todas as áreas do ensino superior e um pela natureza 
do objeto do Direito. O primeiro é a pesquisa enquanto forma de 
reflexão sobre os métodos, abordagens. Já que no ensino superior é 
indissociável a pesquisa e extensão (além do ensino), acaba-se 
tendo uma forma de reflexão que podemos chamar de interna. Ou 
seja, epistemológica, das próprias formas de se conhecer e fazer 
dentro de cada área do conhecimento. Não sei se o ensino médio 
está preocupado com isso. A segunda razão tem relação com o 
próprio objeto da ciência do direito. Trata-se de um objeto cultural, 
não natural, exato. Isso faz com que, como professor de direito, 
tenha que refletir sobre a sociedade, sua cultura, seus costumes. O 
direito me dá possibilidade de criticar as relações sociais, pois é fruto 
destas. Essa seria uma reflexão que vai além da reflexão 
epistemológica que citei acima. É uma reflexão pragmática, de como 
se faz o direito na prática, e como deveria se dar (P1). 
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A reflexão a que o professor entrevistado se refere é a reflexão sobre 

questões sociais e sobre questões da área. Pimenta e Anastasiou (2014) comentam 

essa cultura da Educação Superior, na qual, o que valoriza o docente universitário, é 

a pesquisa – motivo inclusive apontado por um dos sujeitos da pesquisa -  e o 

exercício profissional no campo. Apesar de fundamental e extremamente importante, 

essa reflexão sobre a área não leva o docente a refletir sobre sua prática 

pedagógica em sala de aula, como advoga Bolzan (2002):  

Ao refletir sobre sua ação pedagógica, ele estará atuando como um 
pesquisador da sua própria sala de aula, deixando de seguir 
cegamente as prescrições impostas pela administração escolar 
(coordenação pedagógica e direção) ou pelos esquemas 
preestabelecidos nos livros didáticos, não dependendo de regras, 
técnicas, guias de estratégias e receitas decorrentes de uma teoria 
proposta/imposta de fora, tornando-se ele próprio um produtor de 
conhecimento profissional e pedagógico. (BOLZAN, 2002, p.17).       

A reflexão sobre a ação em sala de aula é de fundamental importância na 

atuação dos professores universitários, pois favorece o aprimoramento da prática. A 

preocupação exclusiva dos docentes com o conhecimento especifico relega a 

segundo plano a reflexão sobre a sua ação pedagógica.  

Veiga (2008) afirma que a docência exige formação profissional para seu 

exercício. Portanto, o fato de dois dos docentes terem se tornado professores 

porque surgiu uma oportunidade é um dado que sugere a necessidade de 

profissionalização.  Outro aspecto que se faz necessário comentar é que acreditar 

que a docência na Educação Superior é uma possibilidade de crescimento 

profissional é uma consequência da desvalorização do professor da Educação 

Básica e de uma imagem elitizada do docente que atua na Educação Superior. É 

necessário que os professores ao decidirem migrar da educação básica para a 

superior considerem a especificidade da Educação Superior. Isso implicará a 

necessidade de vivenciar novas situações e aprendizagens, a assimilação de uma 

nova cultura institucional, além do domínio do conteúdo que irão ensinar. (Marcelo 

Garcia (1999), Tardif (2000), e Zabalza (2004)). Os professores poderão visualizar 

mais claramente as representações e os valores que vão se formando no percurso 

do ser professor se estiverem cientes dos motivos que os levaram a optar por essa 

profissão (MARCELO GARCIA, 1999).  
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Além dos motivos da escolha de ser professor na Educação Superior, o curso 

no qual o docente leciona tem especificações e características próprias que 

interferem na sua constituição profissional. Os cursos em que os sujeitos da 

pesquisa atuam são Direito (5) e Pedagogia (7).  

Comentamos anteriormente nesse estudo, a relação entre a prática de 

professores formados em cursos de licenciatura e cursos de bacharelado. Os 

professores que atuam nos cursos de licenciatura, normalmente são professores 

que na sua formação tiveram acesso a formação pedagógica e didática. 

Evidentemente, muitos conhecimentos, habilidades e saberes são provenientes da 

experiência. Não sendo redundantes, queremos sinalizar o fato de que os 

professores entrevistados do curso de pedagogia possuem um perfil diferente devido 

às especificidades da área. Enquanto os professores do Curso de Direito têm uma 

significativa valorização da prática profissional jurídica e da titulação acadêmica para 

o exercício da docência na Educação Superior.  

Com a intenção de favorecer a visualização da caracterização dos docentes 

organizamos o quadro seguinte: 

Quadro 2 - Identificação dos sujeitos entrevistados 

Entrevistado- Área de Formação Experiência 
Profissional 

Curso em 
que Leciona  

 Idade  Graduação Pós-
Graduação 

Tempo 
de 

docênci
a na 

Educaçã
o 

Superior  

Experiênci
a antes da 
Educação 
Superior 

Motivo da 
Escolha  Gênero 

Tipo de 
Contratação 

P1  Direito Mestrado e 
Doutorando 
em Direito 

2 anos e 
6 meses 
 

-------------- Direito 
 30 anos  Vocação e 

Pesquisa Masculino 
Dedicação 
exclusiva 
P2  Comunicaç

ão Social 
MBA- 
Docência 
Universitária 

1 ano 
 
 

Gerente 
em 
multinacio
nal 

Direito 
28 anos  Convite 
Feminino 
Tempo 
Integral 
P3  Direito e Docência 1 ano Gerente Direito 
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30 anos Teologia Universitária e 
Mestrado em 
Ciências da 
Religião. 

do  
Residencia
l de 
alunos. 

 
Masculino Sugestão de 

um superior Dedicação 
exclusiva 
P4  Pedagogia Especializaçã

o em 
metodologia 
do Ensino e 
Mestrado em 
Educação  

4 anos Coordenad
ora e 
diretora de 
escola 

Pedagogia 
  37 anos 

Feminino Vocação 
Aulista 

P5  Direito e 
Engenharia 

Mestrado e 
Doutorado 
Direito 

5 anos Engenheir
o e 
Advogado 

Direito 
44 anos Oportunidad

e Masculino 
Dedicação 
exclusiva 
P6 Publicidade 

e 
Propagand
a, 
Jornalismo 

Mestrado em 
Administração 

2 anos Analista de 
investimen
tos no 
segmento. 
Empresa 
de 
treinament
o 

Pedagogia 
  29 anos  

Masculino Oportunidad
e Parcial 

P7  Pedagogia  Especializaçã
o e 
Psicopedagog
ia e Mestrado 
em Educação 

2 anos Educação 
Básica 

Pedagogia 
 35 anos  

Feminino Necessidade 
de mudança Aulista 

P8  Psicologia Especializaçã
o em 
Docência e 
Mestrado em 
Psicologia 

2 anos --------------
---- 

Pedagogia 
 28 anos 

Feminino Vocação e 
Pesquisa Aulista 

P9  Pedagogia Especializaçã
o em 
Psicopedagog
ia  

6 meses Educação 
Especial 
no 
atendiment
o 
educacion
al 
especializa
do de 
crianças e 
jovens 
com 
necessida
des 

Pedagogia 
 32 anos 

Feminino Convite 
Aulista 
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educacion
ais 
especiais. 

P10  Pedagogia Especializaçã
o em 
Docência 
Universitária e 
Mestrado em 
Educação 

10 
meses 

Educação 
Básica 

Pedagogia 
 28 anos 

Feminino Pesquisa 
Dedicação 
integral  

P11  Pedagogia Especializaçã
o em 
Psicopedagog
ia e Mestrado 
em Psicologia 
Educacional  

3 meses Educação 
Básica 

Pedagogia 
 32 anos 

Feminino  
Vocação e 
Pesquisa 

Aulista 

P12  Direito Especializaçã
o em Direito e 
Mestrado em 
Direito 

3 anos Advogada Direito 
 44 anos 

Feminino Vocação  
Aulista 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora com bases nos dados coletado pela ficha de identificação12. P – 
Sigla para identificar “professor”. 

 
 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Usaremos a abreviatura (P1), (P2) e assim por diante até P(12) para identificar os professores 
entrevistados, sujeitos desse estudo. 
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Capítulo 4 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Na apresentação e discussão dos resultados identificamos quatro eixos, que 
se desdobram em focos (subtemas): 

Figura 01 – Organização dos dados. 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados coletados das entrevistas. 

 
4.1 Início da experiência docente na Educação Superior 

Nesse primeiro eixo, norteado pela questão: Como é o início da experiência 

de professores universitários na docência na Educação Superior? Dois focos de 

análise foram evidenciados: um referente as dificuldades e outro às necessidades ou 

desafios enfrentados no início da docência. Franco (2000) afirma que as dificuldades 

do professor iniciante podem ser causadas pela exigência em conduzir o processo 

de ensino e de aprendizagem, considerando o conteúdo a ser desenvolvido, pelos 

problemas de relacionamento com os alunos e com a organização da sala de aula.  

Então, agrupamos as falas dos docentes quanto às suas dificuldades e desafios em 

quatro aspectos: (a) relacionamento com alunos; (b) gestão de sala de aula; (c) 

domínio dos conhecimentos a ensinar; (d) modelos de inserção à docência. O 

primeiro aspecto aproxima-se de questões relacionadas a dimensão pessoal, 

enquanto ou outros três alinham-se mais à dimensão profissional (ZABALZA, 2004).  
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O termo “necessidades” está sendo utilizado nesse contexto como uma 

discrepância entre o modo como as coisas deveriam ser, poderiam ser, gostaríamos 

que fossem e como essas coisas realmente são (ZABALZA, 1998). Para o autor, 

necessidades podem ser: prescritivas, individualizadas e de desenvolvimento. Nosso 

interesse é tanto nas necessidades individualizadas, que são a constatação dos 

desejos dos sujeitos e têm características reflexivas e individuais quanto nas 

necessidades de desenvolvimento, pois se referem ao que pode ser feito para 

alcançar resultados além do mínimo estabelecido. A diferença entre o estado atual e 

o que se deseja ser é que vai estabelecer a necessidade.  

De maneira geral, percebemos que os professores confundem necessidades 

com desafios. Para favorecer a visualização organizamos os dados no quadro 

abaixo: 

Quadro 3 - Necessidades e Dificuldades dos professores iniciantes na 
Educação Superior 

      Necessidades                         Dificuldades 

ü Orientação pedagógica 
ü Horário de aula favorável  
ü Ementas das disciplinas 

vinculadas da prática 
profissional. 

ü Domínio de conteúdo 
ü Formação didático-pedagógica 
ü Valorização profissional 
ü Obter titulação  
ü Experiência prática  
ü Conhecer a estrutura funcional 

e curricular da instituição 
 
 

 ü Relação com alunos 
ü Atender alunos com dificuldades 

de aprendizagem 
ü Lidar com alunos de inclusão 
ü Organização da aula 
ü Selecionar e aplicar diferentes 

metodologias e técnicas  
ü Avaliar adequadamente os alunos 
ü Motivar os alunos 
ü Utilizar a linguagem adequada  
ü Ensinar para que os alunos 

realmente aprendam 
ü Lidar com a insegurança 
ü Elaborar plano de ensino 
ü Ministrar muitas disciplinas 

diferentes 
ü Sobrecarga de funções 
ü Isolamento acadêmico 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados das entrevistas. 
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4.1.1- Relacionamento com os alunos  

Na trajetória de vida de cada um dos professores iniciantes, as experiências 

com as quais se deparam apresentam-se de maneira diferente.  

Diante dessas situações, os docentes frequentemente buscam 
soluções pessoais ou procuram um colega, com o objetivo de 
encontrar soluções que lhes tragam segurança. Assim, eles vão 
construindo uma prática solitária, que cada professor defende como 
sinônimo de autonomia. O modo como cada docente lida com suas 
dificuldades, a forma como concebe o ensino e a cultura institucional 
na qual está inserido determinarão sua capacidade de mudança e 
desenvolvimento profissional (PASSOS; SILVA; MARQUESIN, 2014, 
p.451). 
 

A entrevista com os professores iniciantes nos trouxe elementos para analisar 

as relações estabelecidas com seus alunos, e eventuais dificuldades encontradas 

para construir essas relações, como apontado por dois professores do Curso de 

Direito: (...) O principal desafio foi lidar com alunos em relação à tentativa de 

conseguir benefícios. Creio que os maiores desafios foram com os alunos (P1). 

Outro professor afirmou que a (...). Relação professor-aluno é um verdadeiro 

desafio. Gosto de ser um professor sempre agradável, mas percebo que alguns 

alunos querem se aproveitar. Assim fico buscando um meio-termo (P3). Outro 

professor, também do Curso de Direito desabafa: (...) o principal desafio foi lidar com 

alunos como os que testam os conhecimentos do professor (P1). A relação com os 

alunos aparece como desafio e motivo de preocupação nas falas desses docentes.   

Essa preocupação com a relação professor – aluno aparece também, nas 

falas dos professores do Curso de Pedagogia: (...) O difícil foi entender que nem 

sempre você consegue agradar todos os alunos (P8). Ao afirmar que havia 

alcançado um relacionamento de amizade com os alunos, um professor do Curso de 

Pedagogia revela que essa relação com o aluno é um desafio (...) ter um 

relacionamento de amizade com os alunos faz muita diferença (...) penso que este 

desafio eu alcancei. (P7)  

Outros dois professores do Curso de Direito enxergam a relação com os 

alunos de outra forma: (...) minha relação com os alunos é a melhor possível. Já me 

apeguei a eles e tenho relacionamentos fora da sala de aulas. Pelo menos uma hora 

do meu dia é dedicada a atender os alunos e em problemas que não são 
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relacionados às aulas. (P2) (...) até mesmo os alunos me surpreenderam com o bom 

relacionamento e interesse acima da minha expectativa (P3).  

Uma das preocupações fundamentais de um professor são os processos de 

ensino – aprendizagem e como criar estratégias para que seus alunos aprendam. 

Para que os alunos aprendam, a interação entre professor e aluno, tem papel 

relevante. Sobre isso dois respondentes do Curso de Pedagogia afirmaram que: (...) 

procuro atender as necessidades acadêmicas dos alunos na medida do possível, 

mantendo um bom diálogo com eles. Acredito que não perdemos a autoridade de 

docentes quando damos a devida atenção aos alunos e os tratamos com respeito e 

consideração (P10). (...) minha relação com eles é boa. Não tenho problemas. Gosto 

de ouvi-los e considero suas opiniões (P9). Os professores P9 e P10 ressaltaram a 

importância da relação com os alunos, reafirmando a aprendizagem como a razão 

de ser da relação professor-aluno: “a docência existe para que o aluno aprenda” 

(P9). A ênfase na relação professor-aluno e nas ações do aluno favorecem a 

apropriação dos “conhecimentos necessários, habilidades, competências e análise e 

desenvolvimento de valores” (MASETTO, 2003, p. 23). Situar o aluno no centro do 

processo educativo não significa atribuir aos professores um papel secundário, mas 

significa estabelecer a prioridade de sua atividade que é promover a aprendizagem 

(ZABALA, 1998).  

Essa maneira positiva de conceber a relação professor – aluno que aparece 

na fala dos professores P2, P3, P7 e P10 (Cursos de Direito e Pedagogia) vem ao 

encontro dos estudos de Huberman (1992), acerca da trajetória profissional do 

professor iniciante que passa por uma fase de “sobrevivência” e “descoberta”, na 

qual, ocorre o confronto com o “novo” e a “exploração” de possibilidades de ação. A 

relação com os alunos aos poucos vai sendo enfrentada e na medida em que se 

sentem mais seguros “descobrem” formas de lidar com eles.  

Uma particularidade da relação entre o professor iniciante e seus alunos é a 

proximidade de idade e de tempo escolar que comumente se verifica entre eles, 

como destacaram dois professores iniciantes do Curso de Direito: (...) lidar com 

algumas posturas como os que testam os conhecimentos do professor. Creio que 

isso tenha ocorrido no início por conta da minha pouca idade para a profissão (P1). 

(...) senti um pouco de dificuldade (...) e por ser muito nova (P2) (grifo nosso). 
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Percebemos que de uma maneira geral a média de idade dos docentes iniciantes da 

Educação Superior encontra-se muito próxima da dos seus próprios alunos, o que 

pode ser um benefício no sentido de favorecer o relacionamento, a adequação de 

linguagem e a discussão de ideias, mas pode ser também uma dificuldade, como 

revelado no extrato abaixo:  

A professora revela ter que “provar” ser a professora. Talvez o fato 
de ser jovem possa ser um dificultador no início da docência 
universitária, pois o estereótipo de professor universitário, apontado 
na pesquisa de Coelho (2012) é de homem, calvo, que usa óculos, 
autoritário, amigo, sem dinheiro, preocupado com a família e sem 
tempo para o lazer e, não condiz com uma jovem professora, às 
vezes confundida com os alunos da classe e, por isso, submetida a 
testes constantes. Mas, não são somente os alunos os autores dessa 
versão de professor universitário, pois os colegas, conforme nos 
relatou, também colocaram em cheque o fato de ser uma professora 
jovem. Ser jovem pode pesar, mas será determinante para sua 
profissionalidade, a forma com atua, a postura que adota e a 
responsabilidade que assume frente ao seu trabalho (PASSOS; 
VASCONCELOS; SIGNORELLI; 2014 p. 6). 
 

Por não terem muita diferença de idade, alguns professores em início de 

carreira são confundidos com alunos, e se apoiam na crença que possuem acerca 

da superioridade da função que exercem: (...) tive dificuldade com os funcionários da 

instituição em que leciono, pois eles não me deixavam entrar no prédio sem minha 

identificação de professora. Fui barrada algumas vezes e tive que provar que eu era 

a professora e não aluna! Por ser jovem, os alunos se identificaram comigo e viram 

que é possível ser um profissional bem-sucedido mesmo sendo jovem. Porém, a 

dificuldade disso é que às vezes preciso impor mais minha autoridade dentro da sala 

de aula de maneira mais autoritária mesmo (P2). Os professores iniciantes 

preocupam-se ao mesmo tempo em manter a autoridade e sustentar uma boa 

relação professor-aluno.  

A inserção profissional no ensino é esse período de transição de estudante a 

professor caracterizado por tensões e aprendizagens intensivas (MARCELO 

GARCÍA, 1999, p. 113-114). Ao passar de estudante a professor iniciante ocorrem 

mudanças que “sucedem-se através de uma série de estádios e transições [...]. O 

que leva à mudança são, fundamentalmente, fatores de maturação do indivíduo e 

fatores interativos entre as características pessoais e a estimulação que recebem do 
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meio”. Aprender a lidar com essas relações faz parte do processo de 

desenvolvimento profissional do docente.  

 

4.1.2 Organização da aula 

Ruiz (2008) afirma que um dos maiores desafios dos professores 

universitários que iniciam a carreira diz respeito à organização da sala de aula, 

outros autores corroboram essa afirmação: 

As dificuldades de gestão de sala aula estão intimamente ligadas ao 
fator de iniciação à docência universitária, pois, mesmo para aqueles 
que tiveram formação para essa atividade relacionada ao processo 
de ensino-aprendizagem, gerir os procedimentos rotineiros nas 
atividades de sala de aula pode ser difícil, já que os alunos de cada 
turma são diferentes e reagem de maneiras diversas a uma mesma 
situação de ensino (FREIRE; CARMEN, 2015, p. 266). 
 

A organização da sala de aula é uma das habilidades necessárias ao docente 

da Educação Superior. Gerir essas situações é símbolo de prestígio entre os 

colegas de trabalho. Dominar o conhecimento das técnicas didáticas, estruturas de 

turmas, teorias do desenvolvimento humano colocam-se como desafios diante do 

docente no início de carreira. Sobre suas rotinas, os professores do Curso de Direito 

comentaram que suas aulas são a:  

(...) explanação do conteúdo através dos slides ou leitura de 
legislação, buscando aplicar o assunto com fatos e notícias. (P1)  

(...) uma sequência do conteúdo que vou dar (P2)  

(...) após relembrar a classe sobre o tema da última aula crio o link 
para o conteúdo do dia (P3);  

(...) seguir o desenvolvimento do conteúdo, sempre deixando a 
possibilidade para o aluno questionar e participar. Procuro também 
sempre inserir exemplos práticos (P5);  

(...) as rotinas de aula começam em casa ou no escritório, quando 
preparamos as aulas e estudamos e muito. Digo sempre que um 
professor não ministra aulas baseadas em dois ou três 
doutrinadores, mas em muitos e de diversas linhas. Minhas aulas são 
expositivas, onde sempre procuro trazer a prática aliada à teoria para 
que o aluno tenha discernimento do que o espera na vida profissional 
(P12).  
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Os professores P1, P2, P3, P5 e P12 são professores do Curso de Direito. 

Com exceção do professor P2 (cuja formação inicial não é em direito) é possível 

dizer que suas práticas são mais focadas nos conteúdos, característica específica 

da área e da falta de formação pedagógica. Indicam ainda uma concepção de 

prática desvinculada da teoria e de caráter aplicacionista. “Esse modelo 

aplicacionista não é somente ideológico e epistemológico, é também um modelo 

institucionalizado através de todo o sistema de práticas e de carreiras universitárias” 

(Tardif, 2008, p.14). É estruturado segundo uma lógica disciplinar e não conforme 

uma lógica profissional, o conhecer e o fazer são dissociados. Por ser um dos 

cursos de Educação Superior pioneiros no Brasil, há, ainda, a presença forte da 

tradição dogmática jurídica e dos rituais acadêmicos.  

Esse perfil pode ser descrito através de um relato de observação de aulas de 

um professor universitário brasileiro feito por Cunha (1989): 

A exposição oral foi a técnica a que mais assisti. ... O ritual escolar 
está basicamente organizado em cima da fala do professor. ... o 
professor é a maior fonte da informação sistematizada. ... A grande 
inspiração dos docentes é a sua própria prática escolar e eles 
tendem a repetir comportamentos que considerou positivos nos seus 
ex-professores. Há pouca possibilidade de que nossos interlocutores 
tivessem tido experiências de discussões em classe, com 
professores que ... tentassem construir o conhecimento de forma 
coletiva. Tenho a impressão até de que os professores criam um 
certo sentimento de culpa se não são eles que estão “em ação”, isto 
é, ocupando espaço com a palavra na sala de aula. Tudo indica que 
foi assim que aprenderam a ensinar. Os estudantes ... estão 
condicionados a ter um tipo de expectativa em relação ao professor. 
Em geral, ela se encaminha para que o professor fale, “dê aula”, 
enquanto ele, aluno, escuta e intervém quando acha necessário. O 
fato de se achar na condição de ouvinte é confortável ao aluno... 
Este comportamento ratifica a tendência de que o ritual escolar se dê 
em cima da aula expositiva. É provável que professores e alunos 
assim se comportem por falta de vivência em outro tipo de 
abordagem metodológica (CUNHA, 1989, p.26).  

Mizukami (1986) reforca o ponto de vista de Cunha (1989) enfatizando a 

reprodução das práticas vividas e afirma que na Educação Superior o foco está: no 

ensino; no professor como sujeito principal; na preocupação com a quantidade e na 

memorização de conteúdos.  

Os professores do Curso de Pedagogia demonstram em suas falas uma 

preocupação em usar estratégias: (...) Apresentação do conteúdo com uma aula tipo 
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debate e termino com um Quiz, que é um pequeno teste sobre o conteúdo da aula 

com algumas perguntas, no máximo cinco, para ser respondido no final (P6).  

Outro professor explica que suas aulas são (...) uma coisa dinâmica, com 

parte expositiva aproveitando recursos visuais e auditivos, bem como parte bem 

participativa. Geralmente tento discutir e ouvir bastante os alunos, sempre que 

sejam contribuições relacionadas com o tema (P8). Interessante a colocação de um 

professor do Curso de Pedagogia que explicou sua prática como um processo de: 

(...) oferecer exemplos de recursos metodológicos para o trabalho 
com futuros alunos dos meus alunos. Dessa forma, a rotina das 
minhas aulas é sempre dinâmica com: a demonstração de uma 
prática de ensino; aula expositiva dialogada de um conteúdo 
específico; atividades de fixação (P9).  

Ainda sobre a preocupação dos professores do Curso de Pedagogia em citar 

a importância de usar diferentes recursos didáticos, um professor afirma que suas 

aulas: (...) têm sido variadas e têm incluído aulas expositivas dialogadas, 

comunicação oral e escrita, participação dos alunos através de experiências e 

exemplos, mapa conceitual, seminários, testes, estudos dirigidos, textos de leitura e 

artigos, vídeos, estudo de casos e avaliações (P11). A diversidade de recursos, 

técnicas e estratégias são mencionadas pelos docentes do Curso de Pedagogia, 

talvez pelo fato de terem formação pedagógica.  

Indagados sobre o que mudariam em suas práticas, os professores 

mencionaram: (...) sem arrependimentos, mas creio que poderia ser um pouco mais 

criterioso na avaliação. Preciso ter mais parâmetros para tentar fazer uma avaliação 

mais justa e mais próxima do que realmente o aluno sabe. Tenho aplicado provas, 

eles fazem seminários, mas ainda não estou certo do melhor critério, acho que isto 

vou adquirir com o tempo (P3). (...)ahhhh muita coisa. Eu teria formulado aulas mais 

ricas e dinâmicas (P5). Somente esses dois professores, ambos do Curso de Direito 

gostariam de mudar alguma coisa em suas práticas. Ao questionar o professor P5 

de onde veio essa percepção de dar aulas mais dinâmicas, ele respondeu: “da 

própria experiência”. “A experiência e a reflexão fundamentada nos conhecimentos 

teóricos ajudam o docente a “ler” a realidade e enfrentá-la” (Gauthier, 1998, pág.24) 

depertando assim, através da percepção de sua própria prática, o desejo de inserir 

mudanças.  
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Quanto a aparente satisfação dos outros docentes com suas práticas em sala 

de aula deduzimos que a inexperiência em lidar com as situações cotidianas dificulta 

a analise crítica de sua própria tarefa de ensinar, pois isso requer uma 

aprendizagem que é adquirida com o tempo e com a experiência.  

 

4.1.3 Domínio dos conhecimentos a ensinar 

 Na organização da Educação Superior brasileira, o modelo pedagógico 

hegemônico de ensino é centrado nos conteúdos e no ensino, no qual há 

transmissão de conhecimentos do professor para o aluno. As aulas expositivas têm 

o pressuposto de que a função do docente é a transmissão de seu conhecimento e 

ao discente cabe o recebimento e absorção desses conhecimentos. Não há 

preocupação com a contextualização do conteúdo, o qual é fragmentado e 

desvinculado das experiências dos alunos e das demais disciplinas.  

 O conteúdo é essencialmente um foco de preocupação por parte dos 

docentes iniciantes que não podem contar ainda com o fator “experiência”. Isso foi o 

que revelaram as falas dos professores entrevistados do Curso de Direito: o 

professor precisa ter real domínio do que vai transmitir (P7); (...) o desafio foi 

preparar os temas das classes (P3). O domínio dos conhecimentos a ensinar é um 

dos desafios no início da docência. Uma professora do Curso de Pedagogia 

desabafa: (...)esse ano é o primeiro da minha carreira docente no ensino superior. 

Ter que estudar muito para cada uma delas (conteúdos), foi realmente um desafio 

(P10).  

 O conhecimento específico do conteúdo é o balizador para a detenção de 

maior capital cultural, e gera um poder simbólico superior “(...)sentir-se com pouco 

domínio do conhecimento a ensinar, quando contratado como professor do Ensino 

Superior, pode significar a aceitação de que não é capaz de exercer a função” 

(FREIRE; CARMEN, 2015). Isso leva os professores a estudarem muito para não se 

sentirem inseguros por não dominarem um conteúdo a ensinar. A detenção desse 

domínio conteúdista os fazem sentir com mais “prestígio e alcançar maior poder” 

segundo palavras de Freire e Carmen (2015, p. 267).  

 O domínio do conteúdo também nos remete a Libâneo (2008, p. 28) quando 

afirma que “o domínio das bases teórico-científicas e técnicas e sua articulação com 
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as exigências concretas do ensino, permitem maior segurança profissional, de modo 

que o docente ganhe base para pensar sua prática e aprimore sempre mais a 

qualidade do seu trabalho”. A pertinência dos conteúdos é um dos grandes desafios 

do professor da Educação Superior. Isso também ocorre devido a complexidade, 

heterogeneidade, singularidade e flexibilidade do conhecimento visto que a ciência 

está em constante mudança e construção (PIMENTA ; ANASTASIOU, 2002, p. 213).  

 

4.1.4 “Modelos” de inserção à docência 

O processo de inserção a docência é interpretado a partir de diferentes 

“modelos” (termo que foi utilizado na tradução dos estudos de Vonk (1996), que 

entende por “modelo” estilos ou tipo de inserção) que tratam do desenvolvimento 

profissional docente. Esse momento de iniciação é considerado como etapa 

intermediária entre a formação inicial e o desenvolvimento profissional. Todos os 

sujeitos dessa pesquisa encontram-se nessa etapa intermediaria. Buscamos 

identificar, nas falas dos professores entrevistados, em qual modelo de inserção eles 

se encontram, baseando-nos nos estudos de Vonk (1996) que são: “nadar ou fundir-

se”, “modelo colegial”, “modelo de competência atributiva” e “modelo mentor 

protegido formalizado”.  

Os professores entrevistados encontram-se entre dois “modelos”: O “modelo 

nadar ou fundir-se” e ou o “modelo colegial”. O mais comum, segundo Brito et al 

(2005) é o “nadar ou fundir-se”; nesse modelo o docente iniciante é o responsável 

por inserir-se, é ele que tem que encontrar a maneira de adaptar-se e sobreviver à 

nova realidade profissional. Esse tipo de inserção fica evidente quando o professor 

afirma que ninguém ajudou: (...) foram difíceis às técnicas para preparar aulas, plano 

de ensino, metodologias de ensino. Não tinha ideia de como isto funcionava. Minha 

esposa me ajudou, ela é pedagoga. Da instituição ninguém. (P5). Esse docente é 

advogado, sem formação pedagógica e consequentemente não dominava as 

estratégias, técnicas e procedimentos do ensino. Sem auxilio, para sobreviver, 

buscou ajuda junto a sua esposa pedagoga. A professora P2 afirma claramente: “(...) 

vou pesquisar e buscar informação sozinha mesmo”, numa tentativa de adaptar-se à 

nova realidade profissional.  
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O modelo “colegial”, só difere do “nadar ou fundir-se”, por caracterizar-se por 

uma relação espontânea com os pares e com a administração. Essa forma de 

inserção foi descrita por alguns professores iniciantes e refere-se ao acolhimento 

recebido dos colegas. Essa ajuda informal e voluntária facilitou a integração ao 

ambiente de trabalho:  

(...) Eu vejo que, no meu caso, os colegas amenizaram essa falta de 
apoio, orientação, pois me forneceram referências para estudo, 
orientaram na questão de avaliações, estratégias e até sobre alunos. 
Eu não sei bem, porque estou começando, mas este apoio não é 
parte do trabalho da coordenação?  Esta pergunta é difícil de 
responder. Afinal, trabalhamos na instituição. Que complicado. Só 
recebi o plano de ensino da disciplina e falaram para eu preparar 
minha aula (P7).  

Alguns docentes iniciantes buscam ajuda e esses “auxiliadores” informais se 

tornam tutores.  

Recebo muito apoio da coordenação, que acompanha o meu trabalho (P9), 

parece que esse professor busca constantemente ajuda junto à coordenação do 

curso, pois ele utiliza a expressão “recebo muito apoio”. Nesse caso, identificamos 

indícios que nos reportaram ao “modelo de competência atributiva”, no qual existe 

um mentor, que é responsável por acompanhar e orientar o processo de inserção do 

professor iniciante. Não constatamos indícios do “modelo mentor protegido 

formalizado” que se define pela existência de um programa sistemático de indução 

profissional, que prepara e treina aqueles que irão acompanhar o professor iniciante.  

Sobre a existência de algum tipo de apoio institucional sistematizado, um 

professor mencionou que: (...) da instituição, como um todo, não houve dicas 

específicas, além do PROAP, que é apoio ao professor do ensino superior e que 

promove umas duas palestras por ano. Se existe um programa organizado para 

acompanhar os docentes, esse programa não parece estar muito claro ou acessível 

aos docentes, pois não foi citado nas entrevistas.  

 

4.2 Características específicas da instituição  

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional da IES na qual os sujeitos 

entrevistados atuam, é necessário que sejam promovidas ações concretas - na 

contratação de docentes, nas condições de infraestrutura, na carga horária 
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específica e no estímulo à qualificação docente ou aprimoramento dos recursos já 

existentes - com objetivo de garantir a integração entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão (PDI, pag.63). Nossa intenção é identificar, nas falas dos sujeitos, se eles 

recebem esse incentivo e ou apoio nas formas de contratação, seleção e formação 

continuada da IES. 

ü Formas de seleção 
 

Na seleção dos professores, de acordo com o Plano De Carreira, Cargos e 

Salários dos Docentes do Ensino Superior (PCCSD), o candidato ao cargo é 

entrevistado por uma comissão de admissão e passa por um período de experiência 

e acompanhamento com aulas assistidas por membros dessa comissão (PCCSD, 

2008, pág. 4). Nos depoimentos dos professores entrevistados nenhum deles 

afirmou ter passado por todo esse processo de seleção. Praticamente todos foram 

convidados por algum conhecido ou indicado por alguém:  

(...) recebi um convite pessoal do coordenador do curso. Trabalho no 
sistema de dedicação exclusiva (...). Ah, e aqui eu sei que iriam 
investir na minha formação acadêmica e qualificação profissional 
(P1).  

(...) recebi um convite do diretor geral e aceitei lecionar (P2)  

(...) foi uma oportunidade que surgiu. E recebi então o convite da 
administração. Aqui nessa instituição foi através de convite para 
lecionar na pós-graduação nas férias feita por um amigo e logo em 
seguida me convidaram para lecionar na graduação.  

(...) e pela oportunidade de formação continuada (P4).  

(...) eu recebi um convite pessoal da coordenadora do curso. 
Conhecemos-nos numa universidade federal onde estudava e ela me 
convidou (P8). 

 Expressamos aqui nossa preocupação no sentido de acreditar na 

necessidade de que as instituições se conscientizem da relevância do processo de 

seleção para contratação de professores, principalmente os iniciantes. Esses 

processos de seleção de professores precisam averiguar a habilidade para a 

docêcia, os conhecimentos pedagógicos, a destreza em gerir a sala de aula e de se 

relacionar com os alunos. Isso pode ser feito por meio de observação da regência do 

docente durante um certo período. Após essa observação, uma comissão, 

qualificada e eleita antecipamente para essa função definiria a contratação efetiva 
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do professor ou não. A instituição pode considerar, caso o professor não contemple 

o perfil desejado, se um possível programa de apoio ao docente pode ou não 

atender às necessidades do docente, viabilizando sua contratação ou não.  Ter 

clareza do que é “ser professor” e todas as responsabilidades que essa atribuição 

acarreta é fundamental para a seleção dos canditados para o exercício da docência.  

ü Tipo de contratação 

Os professores entrevistados são contratados em diferentes regimes: 6 no 

regime de aulista, 1 no regime de tempo parcial, 2 no regime de tempo integral e 3 

Tempo integral com dedicação exclusiva. Retomando resumidamente a 

normatização da instituição citada anteriormente, os professores podem ser 

contratados no regime de: Tempo integral com dedicação exclusiva (TIE); Tempo 

integral (TI); Tempo parcial (TP); Aulista (A) PCCSD, 2008, p. 6). Os professores do 

Curso de Direito, ao serem indagados sobre sua contratação afirmaram que o 

processo se deu da seguinte maneira: (...) Decidi investir numa experiência diferente 

na docência e o meu empregador sugeriu que isto ocorresse no Ensino Superior, 

gostei da sugestão. Fui contratado pelo sistema de dedicação exclusiva. (...) Foi 

uma oportunidade que surgiu. E recebi então o convite da administração. (...) 

Trabalho no plano de dedicação exclusiva (P5). Professores do Curso de 

Pedagogia: (...) Eu sou aulista (P4 e P8). 

O tipo de atividade que os docentes iniciantes exercem, além da docência, 

interfere no seu desenvolvimento profissional. Essas atividades contribuem 

agregando sentidos e experiências que vão conectando-se e criando novos 

constructos que dão significado à prática profissional. Nem sempre essa realidade é 

perceptível ao docente iniciante, normalmente se envolvem no processo e vão 

exercendo suas funções dentro do contexto em que estão inseridos.  

Nesse caso específico, estão em uma instituição confessional e essas 

atividades incluem: assistência espiritual aos alunos e participação das atividades do 

gênero promovidas pelo campus, atendimento ao discente. Vestígios dessas 

atividades foram identificados em alguns momentos durante a entrevista nas falas 

dos professores do Curso de Direito: (...) relação com o aluno é sempre respeitosa e 

por vezes me sinto mãe deles, talvez por conta de viverem em regime de internato 
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ou mesmo outros que vivem longe de suas mães (P12). Esse professor é aulista. Os 

professores têm um regime de contratação diferente, o P2 é tempo integral: (...) pelo 

menos uma hora do meu dia é dedicada a atender os alunos e em problemas que 

não são relacionados às aulas. Isso é o que mais me encanta nessa profissão: o 

contato com as pessoas e a possibilidade de colaborar de alguma maneira na vida 

dessas pessoas (P2). E o P5 que tem tempo integral com dedicação exclusiva diz: 

(...) fazer parte de uma instituição educacional que oferece alto nível de formação 

acadêmica e também nos proporciona apoio financeiro na forma de contratação para 

atendermos os alunos além da sala de aula, além dos aspectos acadêmicos. Ouvi-

los, ajudar, visitar, isso faz parte da nossa responsabilidade como docente e 

aprendemos muito com isso também (P5).  

Marcelo Garcia (1999), Tardif (2000), e Zabalza (2004), identificam entre os 

diversos desafios nesse período de início de docência a assimilação de uma cultura 

institucional, que para esses docentes parece evidente. Essa cultura se adquire 

através das relações com as outras pessoas. Não existem manuais de 

comportamentos, são transmitidos de maneira informal à medida que as pessoas 

vão interagindo. Quando um docente está no periodo de inserção, existe um tempo 

de ambientação, é o tempo no qual ele vai assimilando a cultura organizacional, 

entendendo como “as coisas funcionam” e quais são as regras que estruturam as 

relações. Por ser uma instituição confessional, existem atividades e situações bem 

especificas e isso parece estar bem incorporado na rotina dos docentes. 

ü Investimento na qualificação docente 

A instituição se propõe a apoiar a formação continuada dos docentes.  

Incentiva e dá apoio financeiro para que o docente possa estudar e estar sempre em 

crescimento acadêmico e profissional (PDI). Esse propósito é percebido e valorizado 

pelos professores, pois alguns afirmaram ser esse um dos motivos para lecionar 

nesse local: (...) e aqui eu sei que iriam investir na minha formação acadêmica e 

qualificação profissional (P1). 

Entre outros aspectos, a expansão da Educação Superior no Brasil trouxe 

como consequência a contratação de um corpo docente constituído por muitos 

recém-mestres e/ou doutores. A seleção dos docentes privilegia a titulação e a 
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produção acadêmica dos candidatos. Isso implica o ingresso de docentes com um 

perfil que destaca a pesquisa e a produção como eixo principal. A pesquisa é 

importante, mas não deve estar desvinculada da prática ou, por priorizar a pesquisa, 

a prática docente ser desvalorizada. O investimento na formação acadêmica, mais 

especificamente no Mestrado e Doutorado é aguardado com muita expectativa pelos 

professores: Recentemente, recebi a informação de que a instituição oferecerá apoio 

para eu fazer o Mestrado (P9); aqui eu sei que iriam investir na minha formação 

acadêmica e qualificação profissional (P1). Fica evidente a importância que estes 

docentes iniciantes dão às iniciativas de apoio proporcionadas pela IES. 

 Vasconcelos (2000) afirma que é função da universidade a formação de seus 

docentes. No que se refere às motivações envolvidas na formação, citadas pelos 

sujeitos, estão as de ordem institucional e as de ordem pessoal, visto que, mesmo 

tendo um incentivo institucional, existe o interesse por parte dos sujeitos: (...) Além 

da oportunidade que temos de estudar, pesquisar e tudo com apoio e investimento 

da instituição (P3). Esse interesse pode ser motivado pela valorização conferida a 

titulação. É excelente a preocupação e a intenção de investir na titulação dos 

professores por parte da IES, mesmo que esse empenho seja um investimento nela 

mesmo, no sentido de melhorar a sua avaliação institucional para se tornar uma 

universidade. O Ministério da Educação estabelece que as Universidades se 

caracterizam pela associação entre ensino, pesquisa e extensão. Para ser 

credenciada como Universidade, a instituição deve apresentar: produção intelectual 

institucionalizada; 1/3 do corpo docente em regime de contratação de tempo integral 

e com mestrado ou doutorado. A pesquisa é o centro da Universidade e um fator 

muito importante para o credenciamente como Universidade. Portanto, ao incentivar 

a formação dos docentes em cursos de mestrados e doutorados, a instituição está 

trilhando o caminho no sentido de elevar o índice de pesquisas no seu âmbito 

acadêmico, o que possibilitará à instituição atender os requisitos para solicitar um 

credenciamento como universidade.  

 
4.2.1 Relacionamento com a instituição  

Nesse tópico “relacionamento com a instituição”, foram alocados trechos de 

falas dos professores que dizem respeito ao sentimento de apreço do professor pela 
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instituição. Isso pode ser costatado nas falas dos professores do Curso de 

Pedagogia: (...)amo esta instituição, então o que dizer? E a minha coordenadora é 

muito querida, me dou super bem. Espero continuar (P7); (...) a direção demonstra 

apoio e bom relacionamento também. A coordenadora é muito acessível, está 

sempre pronta a ajudar, tem muita experiência e isso traz confiança (P11). Também, 

os professores do Curso de Direito afirmam ter um bom relacionamento com a 

instituição: (...) sempre tive ótimo relacionamento com a instituição. Nunca tive 

nenhum problema (P1.) (...) francamente, nos lugares onde trabalho não têm 

problemas de relacionamentos, mesmo com pessoas que não guardo afeição ou 

mesmo quando a pessoa se destoa muito dos meus preceitos, o respeito é, para 

mim, primordial (P12).  

Consideramos três possibilidades para analisar as respostas dos docentes: 1- 

Satisfação e assimilação da cultura institucional; 2- Identidade situada; e 3- 

Interferência ou bloqueio na fala pelo fato da pesquisadora também atuar na mesma 

instituição.  

A partir das especificidades dos contextos, identifica-se a constituição de 

identidades situadas. A “identidade situada” é uma construção importante para 

entender as identidades que se manifestam conforme as especificidades de 

determinados espaços (DOTTA, 2011, p.5). Creio que isso pode ser observado nas 

respostas de praticamente todos os professores entrevistados. Conforme nos 

esclarece Dotta (2011), a identidade situada se manifesta em um espaço e tempo 

dentro dos quais o sujeito pressupõe que pode estar sendo monitorizado por outros.   

Um dos professores do Curso de Pedagogia não quis se manifestar sobre sua 

relação com a instituição, mas, em outro momento ele revela uma situação que está 

dificultando o inicio de sua pratica.  

 

(...) eu não sei se é porque sou novata que me deram muitas aulas 
diferentes. Isso está sendo bem difícil para mim. Meu primeiro ano e 
tenho que estudar muito para preparar as aulas. Fico em casa o 
tempo todo estudando, isso esta me deixando bem cansada. 
Pesquisadora - Quantas disciplinas você leciona esse semestre? 
Dou quatro matérias diferentes em pedagogia, uma em letras, uma 
em historia e uma em musica. (...) acho que é isso, estou bem 
cansada e não tenho tempo para mais nada, só estudando e 
preparando aula. (...) participo de um grupo de pesquisa, pois a 
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coordenadora sugeriu, mas quase não sobra tempo para dedicar ao 
grupo. (P10)  

 
Esses problemas citados pelo professor P10 são identificados por Ruiz 

(2008), quando discute a origem dos problemas dos docentes iniciantes.  Um desses 

pontos é a sobrecarga e o outro é a falta de tempo.  Os professores da Educação 

Superior têm problemas em conciliar as pesadas tarefas do ensino e as pressões 

para publicar e investigar.  

O professor apontou como uma das dificuldades dar aulas de muitas 

disciplinas diferentes, isso pode ser um fator comprometedor da relação com a 

instituição. Realmente é uma carga muito grande, mesmo para um professor mais 

experiente. Por outro lado, a profissão docente não se constitui de experiências 

fragmentadas, são vários locus de formação e atuação do professor que se 

relacionam para dar configuração ao seu desenvolvimento profissional. Na profissão 

docente, existem diversos papéis que em determinados momentos da prática 

docente têm um caráter dominante e todos esses contextos nos quais o docente 

atua são agentes de sua formação. Situações e sentimentos como esse expressado 

pela professora (P10), não são fatos isolados. Freire; Carmem (2015) comentam a 

relação de quem chega à instituição, afirmando que essa relação é assimétrica. O 

professor experiente assume uma quantidade de funções que lhe permita ter tempo 

para desenvolver outras atividades, além do ensino. Resta, aos ingressantes a 

pressão de assumirem responsabilidades deixadas de lado pelos mais experientes. 

Ser um novato na docência universitária implica maior dedicação para que, depois, 

com o passar do tempo e a experiência o iniciante possa questionar as regras do 

jogo. Segundo Bourdieu, “Os novos que entram têm de pagar um direito de entrada 

que consiste no reconhecimento do valor do jogo [...] e no conhecimento (prático) 

dos princípios de funcionamento do jogo”, o que pressupõe a “[...] importância do 

investimento, em tempo, em esforços, etc., que a entrada no jogo supõe” 

(BOURDIEU, 1983, p. 121).  

A relação com a instituição pode ter fundamento na concepção de que o local 

de trabalho é lugar de realização, valorização e reconhecimento (OLIVEIRA, 2008), 

entretanto, quando o contexto não propicia um espaço para encontro desses 



125	  

	  

	  

	  

sentimentos, o processo de construção do desenvolvimento profissional do docente 

ficará prejudicado (DUBAR, 2005).   

A necessidade de ser valorizado, segundo Paulo Freire (1996) precisa vir 

acompanhada de uma política que contemple remuneração justa, um plano de 

carreira que dignifique, mas também de reconhecimento dentro da própria IES.  

Esse é outro ponto identificado por Ruiz (2008), quando cita a origem dos problemas 

dos docentes iniciantes: falta de reconhecimento, falta de feedback adequado. A 

necessidade de apoio por parte da instituição aparece como um desabafo feito por 

um dos professores entrevistados: (...) É, acredito que o professor se sentirá mais 

valorizado se for apoiado pela coordenação. Eu vou ser direto: Não recebemos 

nenhum apoio” (P6). Em outro depoimento, essa necessidade de apoio foi 

claramente exposta: 

(...) Estou tendo dificuldades com um aluno que tem necessidades 
especiais. Não me avisaram que ele estaria na turma e eu não 
preparei aulas de uma maneira que ele pudesse entender. Me senti 
desconfortável por ele e pelos colegas de classe. Agora terei que 
adaptar o plano de ensino para as necessidades dele e sinceramente 
tenho receio, pois não tenho preparo para isso. (P2) 

Pesquisadora:_Alguém vai te ajudar? Como você vai fazer isto?  
(...) Eu ainda não sei, vou pesquisar e buscar informação sozinha 
mesmo. A universidade está começando um projeto de inclusão no 
ensino superior, é tudo muito novo ainda, então não sei como vai 
funcionar a assistência e se vai ter algum treinamento.  

Pesquisadora:_Qual o tipo de necessidade do aluno? Disseram 
apenas que era dificuldade intelectual, não sei mais nada, preciso 
perguntar, mas ele não entende o que falo e não interage, fica 
apenas olhando, olhando. Complicado! (P2). 

A formação docente precisa ser parte de uma política institucional que seja 

comtemplada no PDI. Essa proposta deve incluir a formação acadêmica e também 

incorporar aspectos relacionados ao apoio pedagógico para os professores 

iniciantes da Educação Superior.  

Durante seus primeiros anos de experiência na docência, os professores 

encontram dificuldades específicas. Apesar de estarem tecnicamente qualificados, a 

realidade laboral apresenta circunstâncias que requerem a existência de programas 

de apoio pedagógico. Esses programas precisam ser oferecidos por pessoal 

capacitado e preparado para ajudar os docentes, especialmente aqueles que iniciam 
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o magistério. Os diversos modelos de programas de apoio ao professor iniciante 

buscam atender as dificuldades e carências específicas dessa fase profissional, 

justificando assim a importância e a necessidade desses programas. 

 

4.2.2 Especificidades do ambiente institucional 

Segundo Marcelo García (1999) o período de iniciação à docência é um ritual 

no qual o clima institucional tem um peso importante, como percebido nas palavras 

dos professores iniciantes do Curso de Direito: (...) Optei por trabalhar aqui pelo 

ambiente e princípios religiosos da instituição e pela qualidade do curso de 

direito (P1). (...) Gosto muito de trabalhar aqui, pelo ambiente com princípios que 

são realmente praticados, como a questão da saúde, do desenvolvimento físico, 
espiritual e social, não apenas acadêmico. Acho que isso tudo traz uma 

qualidade de vida que não existe em outro lugar. (...) Já me apeguei a eles e tenho 

relacionamentos fora da sala de aulas. Pelo menos uma hora do meu dia é 
dedicada a atender os alunos e em problemas que não são relacionados às 
aulas. Isso é o que mais me encanta nessa profissão: o contato com as pessoas 

e a possibilidade de colaborar de alguma maneira na vida dessas pessoas (P2).  

O conteúdo das falas revela os motivos que os incentivaram a trabalhar em 

uma instituição confessional, o que nos remete à importancia do clima 

organizacional: (...) gosto muito de chegar aqui para trabalhar, uma paz, um 

ambiente acolhedor, os alunos são amigos, gentis, a gente sente que está num 

lugar diferente, trabalhar num lugar de alto padrão acadêmico e com um 

ambiente de vida tão diferenciado é um privilegio. (...) no sentido de saúde, 
educação, religião, relacionamento, hábitos, essas coisas que se identificam com 
aquilo que eu passei a pensar e acreditar também (P11).   

As características da instituição e as funções priorizadas refletem diretamente 

sobre as atividades do professor conferindo-lhes especificidades. Identificamos nos 

depoimentos aspectos específicos da instituição na qual os professores estão se 

constituindo como docentes e indicamos alguns aspectos que podem estar 

relacionados com o fato da instituição ser confessional. Esses elementos foram 

organizados no quadro a seguir. De um lado, estão os aspectos que apesar de 

serem elencados pelos sujeitos como significativos da instituição onde atuam, 
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podem ser encontrados em diversas unidades acadêmicas de Educação Superior – 

independente de serem confessionais ou não. E do outro lado do quadro listamos 

características que são mais específicas de uma instituição confessional.  

Quadro 4 - Especificidades do ambiente 

Especificidades do ambiente pelo 
olhar do docente 

Especificidades de uma instituição 
confessional 

ü Qualidade de vida 

ü Oportunidade de formação 

continuada 

ü Beleza paisagística do campus 

ü Alto nível do ensino 

ü Relacionamento com alunos e 

colegas 

ü Ambiente agradável e 

diferenciado 

 

ü Princípios religiosos 

ü Hábitos de saúde 

ü Preocupação com o 

desenvolvimento físico espiritual 

e social 

ü Atendimento dos problemas 

pessoais dos alunos  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nos dados das entrevistas. 

O processo de incorporação de valores, crenças e percepções ao modo de 

ser e estar professor é esclarecido pelo conceito de habitus (Bourdieu,1983). Um 

professor iniciante do Curso de Direito fala que: (...) Venho três dias por semana e 

moro na cidade de ...aqui pertinho. Sobre gostar daqui? Ah, eu gosto de tudo 

mesmo. (...)achei que esse lugar não existia. Os alunos falam com a gente no 

shopping, na rua, sabe (pausa, se emociona) uma família. É muito mais do que só 
sala de aula, é uma coisa de vida, isso que vocês chamam de formação integral, 
certo?! Eu fico impressionada, tantas religiões diferentes e todos cantam e oram 

juntos, e eu também, gosto muito viu? Sou de outra religião, mas aqui tento ser 
igual aos professores que são da mesma religião. Acho ate que já estou sendo 

igual (P7). É possível identificar incorporações de valores, preferências e modo de 

agir que respondem ao senso prático que adquiriram no momento e espaço em que 
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vivem, constituindo-se, em alguns casos, num habitus. Nesse caso, quando a 

professora P12 afirma que tenta ser igual aos outros professores ela reatualiza seu 

habitus buscando uma prática que acredita ser relevante a sua inserção profissional. 

Uma professora do Curso de Pedagogia também demonstra essa necessidade de 

adequação: (...) saúde, educação, religião, relacionamento, hábitos, essas coisas 

que se identificam com aquilo que eu passei a pensar e acreditar também (P11).  

Dessa forma o habitus viabiliza-se através da interação com os diferentes espaços 

sociais, buscando assegurar uma inserção social ao novo espaço de atuação 

interferindo nos processos de construção da docência. 

 

4.3 Relação com os pares 

Nesse foco, norteado pela questão: quais as relações instituídas entre os 

pares no campo da docência na Educação Superior, foram agrupados três aspectos: 

(a) relações positivas; (b) dificuldades nas relações; (c) apoio dos pares.  

A aprendizagem e a adaptação à rotina docente dos professores 

universitários estão fortemente vinculadas à relação com o outro (CHUENE; 

LUBBEN Y NEWSON, 1999). O desenvolvimento profissional do professor iniciante, 

nao acontece somente com os alunos; os colegas de “oficio” acompanham, guiam, 

ajudam e dialogam. Esse intercâmbio entre os professores novos e os mais 

experientes contemplam nao só os aspectos técnicos, mas também a adaptação ao 

“cenário de trabalho” (p. 241). 

As relações com os outros professores interferem na produtividade, pois onde 

predomina a colaboração e as trocas entre os pares, o processo de formação é 

favorecido. Um dos professores iniciantes afirma que o acolhimento e a valorização 

estão intimamente relacionados: (...) É, acredito que o professor se sentirá mais 

valorizado se for apoiado pela coordenação. E esse “apoio” no início de carreira 

pode ser encontrado através das relações com os colegas de trabalho: Eu vejo que, 

no meu caso, os colegas amenizaram essa falta de apoio (P7). O desenvolvimento 

docente se constrói por meio de trocas entre os pares, não estamos isentando o 

papel da instituição no apoio ao professor iniciante, mas valorizando o apoio e as 

trocas entre os docentes. 
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4.3.1 Relações Positivas 

Sobre as relações positivas no ambiente de trabalho os professores inciantes 

do Curso de Direito afirmaram: (...) sempre tive ótimo relacionamento com colegas. 

Nunca tive nenhum problema (P1); (...) francamente, nos lugares onde trabalho não 

tenho problemas de relacionamentos, mesmo com pessoas que não guardo afeição 

ou mesmo quando a pessoa se destoa muito dos meus preceitos, o respeito é, para 

mim, primordial(P12). O bom relacionamento estabelecido entre os colegas pode 

contribuir para a construção de um ambiente de trabalho favorável à troca de 

experiências, com base em uma postura colaborativa. 

Os professores iniciantes do Curso de Pedagogia também falam sobre essa 

facilidade de relacionamento: (...) Com os outros professores eu já fiz muitas 

amizades e a cada ano consigo me enturmar mais. Com a coordenação, eles se 

demonstraram muito receptivos e abertos para novas ideias. (...) O relacionamento é 

facilitado por amigos e parentes (P6); (...) a relação com os meus colegas e com a 

coordenação é ótima, de parceria mesmo (P8); (...) divido matéria com alguns 

professores e dialogamos sobre cronograma e avaliações. Recebo muito apoio da 

coordenação, que acompanha o meu trabalho (P9). Esta postura de parceria citada 

pelo professor P8 pode ser um caminho fecundo para a construção de novas 

práticas de ensinar na universidade, inclusive pode contribuir para minimizar as 

dificuldades iniciais da inserção na carreira, já que, ao se relacionarem podem se 

apoiar, fortalecendo-se, e assim o professor iniciante construe um sentido próprio 

para a docência. 

 

4.3.2 Dificuldades nas relações 

Apenas o professor P2 citou alguma dificuldade na relação com os pares e 

justifica essa situação por “não ter mestrado e ser muito nova” (...)graças a Deus 

tenho uma relação muito boa com os colegas da instituição. Senti um pouco de 

dificuldade com alguns colegas por eu não ter mestrado e ser muito nova, mas 

acredito que aos poucos eu vá conseguindo conquistar melhor meu espaço (P2).  

Os docentes iniciantes da Educação Superior sofrem com a pressão e 

exigência institucional no que se refere à produção e titulação. “O desafio está em 
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ser reconhecido e legitimado pelos pares num contexto de competição acadêmica 

cada vez mais acirrada” (CUNHA, 2010, p.7).  

Mais uma vez, os estudos de Ruiz (2008) sobre a origem dos problemas que 

enfrentam os docentes iniciantes vêm ao encontro da realidade detectada nas falas 

dos professores. A insatisfação com os colegas é motivo de tensão profissional. 
Melendez y Guzmán (1983) citados por Ruiz (2008) afirmam que predominam os 

aspectos relativos a falta de respeito e de simpatia entre os pares e isso é 

consequência da divisão politica e competição profissional; inerente na cultura 

universitária” (RUIZ, 2008, pág.180).  

Outros professores, todos do Curso de Pedagogia, justificam a falta de tempo 

e de convívio para não aprofundar essas relações: (...) com os colegas, não tenho 

muito contato, até mesmo pelo horário que não coincide, mas o pouco contato que 

tenho é muito bom (P7).; (...) Vejo muito pouco os outros professores do curso, 

somente na troca de aulas ou em reuniões de colegiado (P9); (...) quanto aos 

colegas professores, tenho pouco contado, não conheço todos, fica difícil ter um 

relacionamento além do superficial devido ao tempo corrido (P11). Os professores 

universitários reconhecem que não dispoem de tempo suficiente e encontram 

dificuldades para organizar todas as suas tarefas. Devido às diversas funções que 

exercem, o tempo para se relacionarem com os colegas de trabalho é mínimo. No 

máximo uma breve conversa na porta das salas nas trocas de aulas. Inclusive os 

professores que participaram da pesquisa, comentam em outros momentos que 

seria importante a criação de espaços nos quais pudessem interagir e trocar 

experiências com os colegas. 

 

4.3.3 Apoio dos pares 

A construção do desenvolvimento profissional também é feita coletivamente e 

o apoio dos pares incita a compreensão, a interação, a parceria e o diálogo. 

Emergiu, a partir das respostas dos professores, o apoio recebido de colegas de 

trabalho: (...) da coordenação do curso, particularmente, recebi orientações em 

relação aos alunos, ao estilo e nível deles. Porém, de coisas mais específicas fiquei 

sabendo por colegas mesmo (P8); (...) eu vejo que, no meu caso, os colegas 

amenizaram essa falta de apoio, orientação, pois me forneceram referências para 
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estudo, orientaram na questão de avaliações, estratégias e até sobre alunos (P7). 

As possibilidades de melhorar o ensino e aprendizagem melhoram quando os 

professores trabalham de forma coletiva e “examinam novas concepções de ensino 

e aprendizagem, encontram formas de responder aos conflitos e se implicam 

ativamente em seu desenvolvimento profissional” (MARCELO GARCIA, 2009, p.13). 

As relações e interações sociais entre os colegas docentes favorecem os 

professores iniciantes e os professores que estão no magistério há mais tempo. Ao 

apoiar os professores iniciantes, oferecendo o acolhimento que pode amenizar os 

desafios da inserção, os professores mais antigos, podem refletir sobre suas 

próprias práticas e incorporar novas ideias na sua atuação profissional. 

 

4.4 Aspectos relacionados com a formação 

Outro foco que destacamos é o da formação para “vir a ser professor”, Krug 

(2005) diz que ser bom professor não é um estado de ser, é um permanente vir a 

ser. Portanto, nesse núcleo iremos contemplar aspectos relacionados com a 

formação inicial, continuada e necessidades formativas dos professores iniciantes da 

Educação Superior. Nas falas dos docentes, apareceram os seguintes aspectos: 

titulação acadêmica; (b) formação didático-pedagógica; (c) programas de 

acompanhamento e apoio ao professor iniciante. 

 

4.4.1 Titulação acadêmica  

Quanto aos aspectos relacionados com a formação, percebemos uma forte 

preocupação com a formação acadêmica em cursos de pós-graduação. 

Confirmando essa preocupação, podemos citar a formação dos próprios professores 

entrevistados, lembrando que todos possuem menos de cinco anos de docência na 

Educação Superior e alguns já possuem Mestrado ou Doutorado. O único que na 

ocasião da entrevista era especialista foi aceito recentemente como aluno especial 

de pós-graduação em uma Universidade Federal.  

Essa preocupação com a formação acadêmica em cursos de Mestrado e 

Doutorado é decorrente da forte pressão na Educação Superior em consequência do 
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art. 66 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nº. 9394/96, em que os cursos de 

pós-graduação passaram a ter validade para o acesso à docência universitária.  

Na fala dos professores, essa preocupação aparece em várias frases: Fico 

frustrada, pois gostaria de já ter feito o doutorado; sinto discriminação por parte dos 

colegas de trabalho por não ter mestrado; fui atrás de um mestrado; “No Brasil, o 

sistema exige no mínimo mestrado para ensinar no ensino superior, e foi isso que 

fiz. (...) Entendo que amenizaria nossas dificuldades a oportunidade de 

continuarmos nossos estudos, como um doutorado, pós-doutorado, ou seja, quanto 

mais estivermos preparados, mais fácil conseguiremos diminuir nossos desafios, 

que são íntimos e pessoais (P12). E fica evidenciado na fala da professora P9 que é 

formada em pedagogia: Considero-me academicamente não tão preparada para o 

ensino. Tenho consciência de que preciso da formação do mestrado para me dar 

mais autoconfiança. Sou persistente, estudo, leio, mas a falta da formação 

específica gera em mim insegurança (P9). Essa questão da necessidade de 

formação acadêmica nos cursos de Mestrado e Doutorado é tão enraizada e tão 

forte que gera insegurança nos professores.  

Ao comentar sobre suas necessidades formativas, uma professora fala sobre 

a articulação do Mestrado com a prática da docência. Ela está no seu primeiro ano 

de docência na Educacao Superior e no meio do Curso de Mestrado:  
Quanto ao processo de formação (...) embora na graduação, 
fazemos transmissão de conhecimentos, trocas de ideias, mas falta 
estratégias, veja bem...em um Mestrado não aprendemos como 
lecionar no Ensino Superior.Talvez uma reestrutura de currículo, sei 
lá. 
Pesquisadora- Reestrutura no Curso de Pedagogia ou no 
Programa de Mestrado? 
No programa de Mestrado. Devia ter aula sobre estratégias, como 
ensinar no Ensino Superior. Metodologias, essas coisas. A gente tem 
que fazer Mestrado para dar aula aqui na faculdade, mas para quê? 
Só pelo título? Por que lá a gente fica estudando metodologia de 
pesquisa, lendo um monte de textos e fazendo trabalhinhos sobre 
eles todas as semanas e logo tenho que escrever a dissertação. Já 
estou pesquisando. Mas, se for olhar bem, nada disso interferiu nas 
minhas aulas. Comecei o mestrado e não mudou nada ainda. Ah, 
mudou sim, uma questão de status, né? Os próprios alunos ficam 
comentando: professor tal tem doutorado, etc. Gosto de estudar, não  
estou reclamando, só acho que se tem que fazer Mestrado para ser 
professor no Ensino Superior, o currículo do curso deveria ter alguma 
coisa sobre isso (P7). 
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O artigo n. 66 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 

1996 versa sobre a condição de preparação para o exercício da docência 

universitária, prescrevendo que a mesma será nos Programas de Pós-Graduação 

stricto sensu. Esses programas valorizam a pesquisa, dessa forma os professores 

que desejam lecionar na Educação Superior cumprem com os requisitos da 

titulação, mas apresentam pouco preparo pedagógico para a docência. A política de 

seleção dos docentes reforça também a formação em pesquisa, conferindo 

pontuação insignificante às questões pedagógicas nos processos de seleção, 

enquanto a pontuação das produções científicas e dos títulos acadêmicos são bem 

maiores. Essa situação ratifica que a titulação constituiu o aspecto primordial no 

exercício da docência na Educação Superior, embora a pesquisa não resolva os 

desafios da prática docente e nem desenvolva as habilidades e competências 

necessárias para ensinar.  

 

4.4.2 Formação didático - pedagógica 

Em 1988 foi apresentado o primeiro projeto da LDB por Octávio Elísio à 

Câmara dos Deputados em Brasília, que estabelecia no artigo 54, que os aspectos 

referentes ao exercício da docência na Educação Superior seriam “regulamentadas 

nos Estatutos e Regimentos das respectivas instituições de educação de 3º grau” 

(SAVIANI, 1998, p. 49). Mas, no primeiro substitutivo, o texto foi alterado, 

estabelecendo que a formacao dos professores para a Educacao Superior seria em 

programas de mestrado e doutorado. Isso ocorreu quando o senador Darcy Ribeiro 

apresentou uma proposta inicial da LDB/96 em que constava a formação 

pedagógica dos professores universitários nos seguintes termos:  

Art. 74 – A preparação para o exercício do magistério superior se faz, 
em nível de pós-graduação, em programas de mestrado e doutorado, 
acompanhados da respectiva formação didático-pedagógica, 
inclusive de modo a capacitar o uso das modernas tecnologias do 
ensino. (Grifo nosso). 
 

Nesse artigo, podemos notar a preocupação com a formação pedagógica do 

docente da Educação Superior pelo cuidado em detalhar a necessidade de 

capacitação para a utilização de modernas tecnologias de ensino.  No entanto, na 
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versão final, após o que podemos considerar um “enxugamento” da lei, a formação 

didático-pedagógica foi removida do texto, apresentando-se a redação da seguinte 

maneira: “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.” Não é nossa intenção discutir as políticas de formação, mas é 

necessário assinalar que uma das observações negativas dirigidas aos vários 

projetos e substitutivos da LDB/ 96 criticavam que, para uma legislação de sua 

abrangência, o texto continha muitos detalhes, alguns inclusive considerados 

irrelevantes, e que muitos desses detalhes deveriam ser removidos e deixados 

para serem regulamentados pelas instâncias competentes. Além disso, acredita-se 

que houve interesses políticos e sociais ao excluir a “necessidade de uma 

formação pedagógica” do texto, devido a possíveis pressões feitas por diversos 

setores da sociedade. O que realmente resultou no corte de muitos “detalhes” 

considerados “desnecessários”, inclusive a questão da formação didático - 

pedagógica 

Não cabe aqui discutir os motivos que levaram a alteração na versão final da 

LDB/96, mas sentimos a necessidade de que haja uma preocupação legal mais 

especifica que contemple a formação pedagógica do docente da Educação 

Superior e que as instituições procurem caminhos para isso.  

A Lei resume o processo de formação para a docência na Educação 

Superior à titulação acadêmica ou notório saber e dessa forma, fortalece o conceito 

de que para ser professor basta dominar determinado conteúdo, desprezando 

pesquisas que apontam a importância da formação para a docência na Educação 

Superior (PIMENTA E ANASTASIOU, 2014, p. 154).  

Aspectos relacionados a dificuldades de cunho pedagógico foram 

mencionados pelos professores: (...) foram difíceis às técnicas para preparar aulas, 

plano de ensino, metodologias de ensino. Não tinha ideia de como isto funcionava 

(P5).  

Os cursos de docência universitária apareceram em vários momentos nas 

falas dos docentes. Os depoimentos selecionados, apresentados a seguir, ilustram 

essas considerações: (...) cursei uma especialização em Docência do Ensino 

Superior. Mas creio que me auxiliou nas orientações sobre processos avaliativos, 
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elaboração de Planos de Ensino e uso de tecnologias. A especialização também 

me auxiliou com a prática docente a partir dos estágios obrigatórios (P3); (...)ao 

fazer a pós, a especialização em Metodologia de Ensino, o curso focou a didática 

no Ensino Superior, capacitando para a atuação na docência universitária. Não 

somente contribuiu, mas instrumentalizou-me para a atuação, em todos os 

sentidos. (...) Eu estou me referindo a como utilizar e cuidar da voz que é meu 

instrumento de trabalho, a como usar recursos didáticos apropriados para a faixa 

etária comum no Ensino Superior e também a como avaliar, fazer planos de aula 

no Ensino Superior. Mas nesta especialização não havia estágio, então, somente 

pude colocar tudo isso em prática, quando estava no mestrado, como bolsista 

Capes, quando tinha que dar aulas de manhã, à tarde e à noite, no curso de 

pedagogia da PUC Campinas (P4); (...) fiz pós em docência universitária e didática 

no mestrado. Contribui muito, a professora ensinou de forma bastante prática os 

métodos de ensino, além de gravar nossas aulas na avaliação final para nos 

mostrar pontos de melhoria (P6).  

Sobre a disciplina de metodologia do ensino superior nos deparamos com a 

fala de uma professora entrevistada que foi bem direta: Fiz uma disciplina de 

docência universitária, mas não contribuiu em nada não (P2). Os professores P6, 

P3 e P9 realizaram o mesmo13 curso de docência universitária. Os três declararam 

que o curso de docência universitária contribui para a prática docente. Pimenta e 

Anastasiou (2014, p. 190-196) afirmam, fundamentadas em suas pesquisas, que a 

formação oferecida na pós-graduação não atende a dimensão pedagógica da 

formação para a docência na Educação Superior.  

Particularmente acreditamos que existe uma lacuna entre a prática dos 

docentes e as questões contempladas na disciplina de metodologia do ensino. A 

pesquisa contribui e é necessária para o desenvolvimento profissional, mas a 

disciplina de metodologia da Educação Superior não atende as necessidades da 

prática. Um professor que está estudando essa disciplina num curso de pós-

graduação pode apresentar melhorias em sua prática docente inclusive como 

consequência da apropriação de conhecimentos didáticos ou pedagógicos que lhe 

eram desconhecidos. Mas, nao cabe a uma disciplina de alguns créditos, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Grifo nosso com a intenção de salientar que quando nos referimos ao “mesmo” é exatamente na 
mesma instituição e o mesmo curso.  
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contemplar todos os desafios e ou conhecimentos que a docência requer.  

Cabe aqui a discussão do papel do tirocínio na formação do professor 

universitário. A UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) mantém o 

Programa de Estágio Docente (PED que é um programa institucional que possibilita 

o aperfeiçoamento da formação do estudante de Pós-Graduação através do 

estágio em experiência docente ou de apoio às atividades docentes. Esse 

programa atende à obrigatoriedade de docência para bolsistas CAPES de 

Demanda Social regulamentada pela Portaria 76/2010 da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). O estágio é semestral e pode ser 

remunerado ou voluntário. A CAPES estabelece, na Portaria nº 76 de 14/04/2010 

em seu Artigo 18, que o estágio de docência faz parte da formação do pós-

graduando, com o objetivo de preparar para a docência e a qualificação do ensino 

de graduação. 

A introdução dos estágios exigidos pela CAPES aos alunos bolsistas no 

mestrado e doutorado não é suficiente, mas ajuda a preparar os alunos para a 

atividade docente da Educação Superior. Muito interessante o relato do professor 

entrevistado quando ele comenta que: 
 

(...) antes do mestrado acompanhei uma professora na graduação 
enquanto monitor por um ano. Nesta oportunidade pude trabalhar 
desde a formulação de planos de ensino até no acompanhamento 
das avaliações. No curso de mestrado tive o tirocínio docente aonde 
pude reforçar as experiências relatadas, mas também lecionei por 
um determinado tempo. Em todas as experiências, tive o 
acompanhamento de professores orientadores (P1). 
 

Esse tipo de “aprendizado” na formação docente é muito eficaz quando 

acompanhado pelos orientadores de modo que o futuro docente possa vivenciar 

todo processo, ou seja, partindo do planejamento da aula, passando pelo 

gerenciamento da sala de aula até a avaliação de sua prática.  

Durante a trajetória do professor, ele pode reproduzir as práticas dos 

professores que teve quando aluno, referenciando-se ainda nos conhecimentos 

teóricos e específicos da disciplina. Ao perguntar sobre quem o ensinou a dar aulas, 

procedência de suas ideias e como planeja, um dos professores entrevistados 

respondeu: Acho que dos professores que eu tive, vou tentando, aprimorando, 
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inventando (P2). Essa fala nos reporta aos diferentes “modelos” (termo utilizado 

pelos autores) de relações entre a instituição formadora e as ideias que se tem 

sobre como se aprende a ensinar. Marcelo Garcia e Vaillant (2012) descrevem 

esses “modelos”. A professora P2 está se apropriando do modelo mais tradicional, 

que é o “modelo de justaposição”, no qual se aprende a ensinar observando como 

os docentes ensinam.  

O docente vai construindo o “seu ensinar” com as experiências, 

conhecimentos e situações formais e informais ao longo de sua trajetória. O 

professor P5 afirma que “teria formulado aulas mais ricas e dinâmicas” e que 

adquiriu essa percepção “da própria experiência” (P5), ou seja, ele foi 

desenvolvendo-se profissionalmente e nesse crescer ele reflete sobre sua própria 

prática.   

Mas, diante do quadro no qual a formação pedagógica não é uma exigência e 

nem uma preocupação por parte de muitos docentes universitários, nos deparamos 

realmente com a questão da reprodução. Muito identificada em pesquisas sobre 

prática docente a “reprodução” se explica por que: 

os professores, quando chegam à docência na universidade, trazem 
consigo inúmeras e variadas experiências do que é ser professor. 
Experiências que adquiriram como alunos de diferentes professores 
ao longo de sua vida escolar. Experiências que lhes possibilita dizer 
quais eram bons professores, quais eram bons em conteúdo, mas 
não em didática, isto é, não sabiam ensinar. Formaram modelos 
“positivos” e “negativos”, nos quais se espelham para reproduzir ou 
negar (PIMENTA e ANASTASIOU, 2014, p.79). 
 

Os professores da Educação Superior que antes precisavam apenas ter 

domínio de conhecimentos e experiências profissionais bem-sucedidas em sua área, 

hoje necessitam também de conhecimentos pedagógicos para saber conduzir seus 

alunos na busca por conhecimento.  

 

4.4.3 Acompanhamento e apoio ao professor iniciante. 

Em se tratando da Educação Superior optamos, nessa pesquisa, por 

considerar o olhar do professor sobre sua própria formação. Os aspectos apontados 

serão considerados como indicativos de sua percepção sobre suas necessidades 

formativas.  
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As estratégias sugeridas pelos professores do Curso de Direito como 

caminhos para facilitar o inicio da prática docente foram: a criação de fóruns de 

discussão sobre métodos e práticas de ensino e troca de experiências entre os 

pares: (...) o que poderia ser feito ajudar os novos docentes seria uma troca maior 

de experiência entre os docentes, quem sabe através da criação de fóruns de 

discussão sobre métodos e práticas de ensino (P1). Esse aspecto tem que ser 

ressaltado positivamente pela relevância atribuída pelos iniciantes ao trabalho 

coletivo.  

Outra necessidade foi a de um curso de formação continuada para lidar com 

os alunos de inclusão. A professora P2 diz: eu preciso me preparar mais para 

atender às necessidades dos alunos com algum tipo de necessidade. Não me refiro 

apenas àqueles que têm doenças mais sérias como síndrome de down, mas 

também aqueles que têm déficit de atenção ou até mesmo dificuldade de 

aprendizagem e processamento de informação. Na proposta da IES, os alunos com 

deficiências intelectuais entram nas salas da aula da Educação Superior em 

algumas disciplinas, e seguem um currículo paralelo. Alguns professores recebem 

alunos deficientes intelectuais em suas aulas, conforme afirmou a professora P2. 

Mas, não houve nenhum preparo dos docentes para receber esses alunos na sala 

de aula. Seria ideal uma fase de preparação para lidar com esses alunos portadores 

de deficiências intelectuais. 

 Outro professor do Curso de Direito sugeriu que a IES poderia oferecer um 

preparo ao docente no início da carreira: (...) um treinamento e apoio pedagógico 

nos primeiros semestres (P5). O apoio aos docentes iniciantes constitui uma 

alternativa importante para o desenvolvimento profissional, pois pode ajudá-los a 

estabelecer relações entre teorias e práticas e a refletir sobre seu próprio 

desempenho. Mas, essa reflexão precisa partir das necessidades e desafios dos 

contextos de atuação do próprio professor.  

Os professores do Curso de Pedagogia citam uma reforma curricular para que 

as disciplinas sejam mais relacionadas com a prática profissional: ter mais 

oportunidades de envolvimento extraclasse com os alunos universitários, evitar 

sobrecargas de atribuições e atividades docentes e que seja elaborado um 

programa de valorização do professor iniciante: (...) creio que os docentes 
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universitários precisam se organizar, e desenvolver meios para compartilhar 

experiências, para o enriquecimento profissional. E acredito também que uma 

melhor articulação em torno das atribuições docentes colaboraria, buscando 

equiparar atividades docentes, às de gestão, às reuniões e à pesquisa, de forma que 

não sobrecarregue o docente (P4). 

O desenvolvimento profissional é favorecido quando os professores têm 

oportunidades de refletir com seus pares sobre suas práticas, buscando referenciais 

para analisar sua prática, discutindo acerca de suas dificuldades, e 

consequentemente encontrando novos caminhos para suas práticas. Um dos 

professores sugere uma (...) maior interação entre os professores para compartilhar 

experiências e para integração das disciplinas (P11). Os grupos de discussões, as 

trocas de experiências aparecem nas falas dos docentes entrevistados como uma 

maneira de superar os desafios do professor iniciante e realmente “todas as pessoas 

que estão cometidas num campo têm em comum certo número de interesses 

fundamentais, a saber, tudo o que está ligado à própria existência do campo:  uma 

cumplicidade que está subjacente a todos os antagonismos” (BOURDIEU, 1983, p. 

23).  

Apenas um dos professores entrevistados aponta a experiência como uma 

forma de superar e controlar os obstáculos que encontra na prática: (...) acho que a 

experiência que vamos adquirindo ajude (P8). Iniciativas de apoio ao docente 

iniciante é uma necessidade no âmbito institucional e político.  

Programas de iniciação à docência podem diminuir o choque do professor 

iniciante com a realidade da prática. Mas, é fundamental que os próprios professores 

estejam conscientes de alguns pontos: a relevância de participar desses programas; 

que sua formação é um processo contínuo e que essas iniciantivas irão atender 

suas necessidades formativas.  

As necessidades formativas sentidas pelos professores iniciantes podem ser 

resultados ou “sintomas” dos desafios encontrados na sua própria prática. Lang 

afirma que a análise das necessidades formativas é considerada como precondição 

a todo plano de formação (p. 38)14. Acreditamos que a coerência e a relação entre 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14Texto Original:  “ I analyse des besoins est considérée comme préalable nécessaire à tout plan de 
formation et désignée comme recouvrant des pratiques et des choix hétérogènes” LANG, Vincent. De 
l'expression des besoins à l'analyse des pratiques dans la formation des enseignants. Études et 
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as necessidades formativas do professor e um possível programa de formação 

oferecido pela instituição apresentará melhor envolvimento por parte dos 

professores e consequentemente maiores resultados na prática docente. Muitos 

docentes querem mudar as suas práticas, percebem a necessidade da formação 

continuada, mas não sabem como trilhar esse caminho (ISAIA, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
recherches, s.d.http://ife.ens- lyon.fr/publications/edition-electronique/recherche-et-formation/RR002-
03.pdf. Acesso em 24 de março de 2015. 
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Considerações finais 

Essa tese surgiu da necessidade de estudar o percurso dos professores 

iniciantes numa instituição confessional. Os dados obtidos permitem identificar as 

implicações do desenvolvimento profissional do docente iniciante e os resultados 

possibilitam que se inicie uma discussão relativa a algumas questões fundamentais 

que foram “geradas a partir do exame dos dados e sua contextualização no estudo” 

(ANDRÉ, 1983, p. 57) e estiveram diretamente relacionadas ao objeto de estudo 

pretendido: o início da docência de professores universitários na Educação Superior 

em uma instituição confessional.   

À guisa de conclusão e procurando responder à problemática anunciada, é 

possível afirmar que os professores entrevistados, enquanto iniciantes e sujeitos da 

pesquisa, encontram-se entre dois “modelos”: O “modelo” nadar ou fundir-se - o 

docente iniciante é responsável por inserir-se, é ele que tem que encontrar a 

maneira de adaptar-se e sobreviver à nova realidade profissional - e ou o “modelo” 

colegial em que predomina uma relação espontânea com os pares e com a 

administração (VONK, 1996). Esses dois tipos de inserção à docência são os que 

preponderam no grupo de iniciantes.  

O domínio dos conhecimentos que o docente vai ensinar, a necessidade de 

impor a autoridade através do papel que exerce devido à proximidade da idade com 

os alunos, são identificados nas falas dos docentes entrevistados como 

preocupações no início da docência. As falas dos professores do Curso de Direito 

revelam que suas práticas são focadas nos conteúdos, característica específica da 

área e da falta de formação pedagógica. Surpreendeu-nos a priori certa 

acomodação em relação a pratica docente, pois apenas dois professores - ambos do 

curso de Direito - gostariam de mudar alguma coisa em suas práticas. Mas, 

concluímos com base nos diversos estudos já citados que a inexperiência dificulta 

perceber o que falta em sua prática docente, isso requer uma aprendizagem que 

iniciante ainda está adquirindo. 

Como o objetivo desse estudo foi conhecer como os docentes iniciantes 

vivenciam a inserção profissional num centro universitário confessional, os dados 

coletados permitiram verificar as especificidades do ambiente institucional.  
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Apesar de a instituição ter critérios de seleção bem definidos e adequados, 

nenhum dos docentes foi selecionado através do sistema previsto. Todos foram 

contratados por convite e talvez possa ter existido análise de currículo, mas não 

foram entrevistados por uma comissão de admissão e nem passaram por um 

período de experiência e acompanhamento no qual suas aulas tenham sido 

assistidas por membros da comissão de seleção. Acreditamos na necessidade de 

que as instituições sigam processos de seleção bem definidos e transparentes, pois 

são relevantes na contratação de professores iniciantes.  

Sobre as especificidades do ambiente institucional, os professores iniciantes 

devem assegurar sua inserção social ao novo espaço de atuação, isso foi percebido 

pelo desejo de fazer parte e se adequar ao contexto da instituição. A situação em 

estudo revelou que as identidades analisadas ao longo do processo de inserção são 

identidades situadas, por isso o “estudo do processo de cada sujeito seria 

inseparável do estudo dos seus contextos de inserção: a escola” (LOPES et al, 

2006). Reconhecemos o fato de que o clima organizacional da instituição 

confessional prevalece na rotina dos professores e produz neles sentimentos de que 

evitam conflitos e rupturas. E assim, identificamos nos entrevistados uma identidade 

situada pois “não manifestam, em suas narrativas, grandes críticas e desacordo com 

as condições do espaço profissional em que atuam (DOTTA, 2011, p. 12).  

Acerca das relações instituídas entre os pares no campo da docência na 

Educação Superior concluímos que os professores iniciantes entrevistados 

enfrentam o desafio de ser reconhecidos e legitimados pelos pares; se deparam com 

a competição acadêmica; e reclamam da falta de tempo e de convívio que permitam 

trocas e diálogos. O desenvolvimento profissional é favorecido quando os 

professores têm oportunidades de refletir com seus pares sobre suas práticas, de 

discutir acerca de suas dificuldades, e consequentemente buscar novos caminhos 

para suas práticas.  

É necessário repensar espaços para construção conjunta da docência, 

espaços nos quais sejam possíveis trocas com outros docentes para viabilizar a 

construção do conhecimento docente compartilhado. Esse conhecimento é capaz de 

potencializar um processo reflexivo que possibilite a transformação coletiva e 

individual, oferecendo um sistema de desenvolvimento profissional significativo e 
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dando a cada um a oportunidade de encontrar seu espaço no processo de 

constituição docente.  

O docente da Educação Superior tem sua trajetória marcada pelo contexto 

histórico das políticas públicas brasileiras, nas quais o que é valorizado é a produção 

científica e a titulação e não uma prática que favoreça um ensino de qualidade - a 

distancia entre a teoria e a prática continua sendo um eterno dilema, e saber fazer 

não quer dizer que o docente sabia ensinar - isso acontece devido à falta de 

definições legais existentes no Brasil sobre a docência na Educação Superior.  

Neste estudo, foi possível verificar, o quanto a valorização da pesquisa pelos 

docentes é marcada por uma conotação acadêmica (titulação), impedindo ou 

limitando espaços para concepções paralelas mais amplas, como as que abrigam o 

trabalho docente.  

Muitas das dificuldades relatadas pelos professores iniciantes da Educação 

Superior, evidenciadas pela pesquisa, poderiam ser amenizadas, com iniciativas 

institucionais de apoio a sua inserção na docência. Pode-se indicar por exemplo: os 

programas de apoio ao docente iniciante de acordo com as necessidades locais e 

com os desejos dos próprios docentes. Durante seus primeiros anos de experiência 

na docência, os professores encontram dificuldades específicas. A prática docente 

dos iniciantes impõe circunstâncias que podem ser amenizadas por iniciativas de 

apoio pedagógico. Nesse estudo, percebemos que apesar de existir, na instituição 

um departamento de apoio ao docente, esse departamento não é percebido pelos 

docentes como apoio. Isso pode estar ocorrendo por diversos motivos, entre eles: 

falta de divulgação; não atendimento às necessidades dos docentes iniciantes; o 

programa não atua como apoio, mas sim como cobrança, supervisão ou outros 

motivos. Essa pode ser uma questão para mais indagações.  

Considerando a própria experiência e os desafios na inserção da Educação 

Superior, sentimos necessidade de propor um conjunto de explicitações sobre 

iniciativas que podem vir a converter-se em programas futuros. 

Gestores, coordenadores e colegas desempenham um papel importante no 

processo de acolhida dos professores ingressantes, então como parte inicial desses 

apontamentos fica a proposta de organização regular (semestralmente) do corpo 

docente para receber e acolher os novos professores.  
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Fundamentando-nos em Mucchielli (1980) que afirma que a transposição da 

Pedagogia escolar ou universitária para os adultos é um fracasso e há necessidade 

imediata de formular uma metodologia especial da pedagogia de adultos, sugerimos 

que os professores iniciantes sejam habilitados para utilizar o método andragógico. 

A andragogia é a ciência que estuda como os adultos aprendem, em oposição à 

pedagogia, que focaliza o ensino de crianças e jovens. Esse método favorece e 

estimula o adulto a aprender, pois são adultos com experiências de vida e requerem 

uma educação especifica. A questão é que os alunos de graduação, normalmente 

são admitidos adolescentes e terminam o curso como adultos, o que exige do 

professor tanto o conhecimento e domínio da andragogia, quanto a aplicabilidade 

numa zona limítrofe entre a pedagogia e a andragogia. Diante disso, é imperativo 

que sejam consideradas as características pedagógicas, mas estas devem ser 

combinadas com ferramentas da Andragogia. A relação da andragogia e da 

pedagogia é de completude e não de dicotomia, ou seja, os dois campos não são 

mutuamente excludentes, partem do ensino centrado no professor (decide o que 

ensinar, como ensinar e avalia) e orientam-se ao ensino centrado em quem aprende 

(CAVALCANTE, 1999)15. Na andragogia, a aprendizagem é orientada pelo docente, 

mas acontece por via da discussão, da revisão pessoal, da auto-avaliação, da 

solução de problemas que exigem alto grau de conhecimentos para encontrar a 

solução. Essas atividades podem ser individuais ou em grupo. O aluno adulto, nesse 

processo, entende a necessidade de aprender aquele conteúdo, seus benefícios e 

sua aplicabilidade. Os docentes da Educação Superior precisam receber orientação 

e apoio para se munir desses conhecimentos para realizar adequadamente o 

processo de aprendizagem, dominar técnicas da andragogia e assumir o papel de 

promotores do processo de aprendizagem.  

Outra necessidade formativa que uma iniciantiva de apoio aos docentes 

iniciantes da Educação Superiro deveria contemplar é a articulação entre os 

aspectos teóricos e práticos do ensino, que comtemplem a falta de conhecimento 

pedagógico identificada em muitos momentos nas falas dos iniciantes que 

participaram desse estudo. Residem nessas iniciativas - conhecimentos 

pedagógicos e andragógicos – possibilidades de serem oferecidas oficinas e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Quadro das distinções de Pedagogia e Andragogia em anexo. 
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workshops, mas, esses conhecimentos precisam estar vinculados à área de atuação 

do publico alvo.  

Antes do inicio das atividades letivas, os docentes iniciantes deveriam receber 

orientações claras, e terem a oportunidade de discutir a filosofia institucional (PDI) e 

os comportamentos e as regras internas de conduta. Assim, sentiriam-se mais 

seguros para interagir no novo contexto profissional.  

Podem ser criados grupos de discussão para que os professores possam 

discutir suas atividades pedagógicas com outros professores. Essa sugestão 

emergiu dos docentes iniciantes que participaram dessa pesquisa, eles sugeriram 

como uma das estratégias para amenizar os desafios da inserção: trocas de 

experiências entre os docentes, quem sabe através da criação de fóruns de 

discussão sobre métodos e práticas de ensino (...) creio que os docentes 

universitários precisam se organizar, e desenvolver meios para compartilhar 

experiências, para o enriquecimento profissional (P4). (...) maior interação entre os 

professores para compartilhar experiências e para integração das disciplinas (P11).  

Professores com mais experiência e com contrato de dedicação exclusiva 

poderiam orientar o docente iniciante. Esse acompanhamento incluiria: 

apresentação da instituição, elaboração de plano de ensino em parceria, 

apresentação às turmas na primeira semana de aula, viabilizar e instruir quanto ao 

acesso aos laboratórios e ao espaço acadêmico virtual, explanação sobre o 

calendário da instituição e seus eventos rotineiros, entre outras ações. Isto poderia 

estar vinculado a um programa de mentoria.  

O programa de mentoria seria um espaço formativo para o desenvolvimento 

profissional de professores iniciantes e estaria vinculado ao Portal Virtual de Apoio 

ao Docente Iniciante (PADI). Os mentores, previamente cadastrados, receberiam um 

treinamento para acompanhar os docentes iniciantes. Esse acompanhamento 

ocorreria durante os dois primeiros anos do docente iniciante. O mentor seria um 

“catalisador de trocas, como contribuinte de soluções, como agente de recursos e 

como ajuda nos processos” (MARCELO GARCÍA; VAILLANT, 2001, p. 105) Os 

mentores poderiam acompanhar algumas aulas, oferecendo assistência pedagógica 

e técnica aos iniciantes.  Já no PADI, esse apoio seria online. O docente iniciante 

acessaria com uma senha sua área virtual e ali poderia solicitar qualquer tipo de 
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orientação. Pensamos na possibilidade de acesso a um chat que não exigisse que o 

professor se identificasse, para que ele pudesse expor alguma situação sem se 

sentir constrangido diante de um docente mais experiente.  Além disso, o PADI 

poderia divulgar os materiais disponiveis da biblioteca especializada e disponibilizar 

arquivos online, com bibliografias, artigos, sugestões de livros com comentários, 

entre outras matérias, para o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional do 

docente.  

Essa biblioteca especializada e específica para o docente disponibilizaria 

revistas, artigos e livros atuais que fossem do interesse profissional e favorecesse o 

acesso a informações pedagógicas. Esse espaço, com ambiente agradável, 

climatizado, ofereceria computadores, acesso a internet, ambientes para pesquisa e 

leitura. Tudo isso planejado especificamente para os professores iniciantes. Para 

atender esse setor, seria necessário alguém que tivesse competência para divulgar, 

motivar e facilitar o acesso do professor a esses materiais. Não bastaria 

disponibilizar uma prateleira com livros e revistas. Com o pouco tempo e a 

sobrecarga da função, os professores não iriam espontaneamente buscar essas 

leituras. Essa motivação e incentivo poderia ser realizada através do Portal de 

Apoio, por e-mail, através de murais e memorandos específicos aos docentes. Isso 

seria feito sempre que houvesse uma publicação de interesse pessoal de algum 

professor.  

Outra possibilidade de acolhimento seria através dos grupos de pesquisas. 

Os professores iniciantes seriam acolhidos em grupo de pesquisas que já 

estivessem em funcionamento na instituição, junto com os professores 

coordenadores dos grupos.  

Uma forma de apoio que poderia produzir uma segurança paralela a essas 

ações propostas seria um programa de apoio psicológico ao docente iniciante: 

GAPPI (Grupo de Apoio Psicológico ao Professor). O professor poderia solicitar 

atendimento via e-mail, telefone ou pessoalmente. Seria um auxílio oferecido aos 

professoes iniciantes através de consultas psicológicas. Essas consultas, de caráter 

confidencial, visariam oferecer acolhimento a dúvidas e angústias tanto recentes, 

quanto mais antigas (esses, por sua vez, podem influenciar na prática docente).  A 

linha de atendimento adotada deveria promover a reflexão sobre estratégias de 
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resolução de problemas além de encaminhar para outras intervenções externas – 

caso seja necessário. Esse departamento poderia oferecer cursos trimetrais aos 

docentes iniciantes abordando assuntos como: Sídrome de Burnout; Aspectos para 

uma vida saudável (alimentação, exercício físico etc); como lidar com as emoções 

(inteligencia emocional). A participacao nesses cursos poderia ser contabilizada na 

carga horária do docente iniciante.  

Concluindo, precisamos ressalvar quatro aspectos fundamentais para que 

essas propostas funcionem: 1 - Todas as atividades de apoio devem ser 

contabilizadas na carga horária do professor iniciante e dos mentores; 2 - É 

necessário elaborar critérios para avaliar todo o sistema, assim como, avaliar o 

docente iniciante e a atuação dos mentores. 3 - Os critérios para seleção e 

contratação de docentes estabelecidos pelo PDI deveriam ser cumpridos. 4 - Todas 

as ações propostas e aplicadas deveriam partir da realidade na qual o docente 

iniciante atua e de suas necessidades reais. Essas necessidades deveriam ser 

constantemente mapeadas pela equipe de mentoria com questionários e entrevistas. 

Inclusive, pelo acompanhamento dos acessos ao Portal Virtual e do tipo de apoio 

solicitado já seriam presumíveis as necessidades dos docentes da instituição. Os 

planos institucionais precisam ser ajustados às necessidades dos professores, 

oferecendo possibilidades de apoio e formação a partir das necessidades 

identificadas. O acolhimento e apoio das instituições são fundamentais para o 

desenvolvimento profissional dos docentes iniciantes. 

Finalizando, defendemos a tese de que essas iniciantivas de apoio ao 

docente iniciante podem favorecer a compreensão e o enfrentamento dos desafios 

complexos da inserção na prática profissional. A visão que o professor iniciante 

constrói de si mesmo precisa estar vinculada à aceitação de que ele (o docente) 

precisa continuar aprendendo, pois assim poderá transformar suas práticas. 
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Anexo A - ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM OS 
PROFESSORES  

 

Esta entrevista tem como objetivo uma aproximação pessoal e 

profissional dos professores a fim de compreender um pouco de suas 

concepções, sua formação, sua ação docente, seus desafios, dificuldades e 

necessidades formativas. Tópicos/Questões a serem abordados(as) com os 

professores:  

 

• Se apresente, especificando sua formação, tempo de docência no 

ensino superior.  

• Como foi a forma de contratação nessa instituição? Porque você 

trabalha aqui? 

•  O que você fazia antes de se tornar professor universitário e porque 

se tornou um professor universitário? 

• Houve alguma formação específica para ser professor universitário? 

Qual? Como? Isto contribuiu para prática docente? 

• Você poderia descrever a rotina de sua aula? Vamos fazer um 

exercício, eu falo uma frase e você me diz o que pensa sobre isto. 

ü Relação da disciplina com o projeto do curso 

ü Planejamento  

ü Organização da aula 

ü Metodologias e estratégias didáticas 

ü Avaliação 

ü Relação professor – aluno 

• Sobre o primeiro ano de docência - Conte um pouquinho de como foi o 

início da carreira na Educação Superior, quais foram os desafios, o 

que foi fácil e o que foi difícil? 



• E a relação com os outros? Alunos, colegas professores, coordenação 

e instituição? 

• Você teve algum arrependimento de ter ou não feito alguma coisa no 

primeiro ano de docência? 

• Diante dos desafios que enfrentamos para lecionar na Educação 

Superior, o que seria necessário para ajudar a amenizar estas 

situações? 

• Você sente necessidade (falta) de algum processo de formação? Ou 

seja: como professor universitário quais são suas necessidades 

formativas? 

• Gostaria de contribuir com mais algum comentário, pergunta ou 

informação?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo B - Entrevista com uma professora do Curso de Pedagogia 

 

Contato: o primeiro contato foi realizado por e-mail. Nessa oportunidade foi 

feito o convite explicando o objetivo da entrevista e o teor geral da conversa. 

Após um parecer positivo da professora, foi combinado o local, dia e hora 

para que ocorresse a entrevista. 

Local – Sala dos professores do prédio da Educação Superior. Encontra-se 

vazia, pois não é dia de atividades acadêmicas. A pesquisadora tem livre 

acesso a esse espaço.  

Horario:14:30h  

Descrição do Ambiente: Climatizado, água, suco e bombons sobre a mesa, 

sofás e algumas cadeiras disponíveis. A sala é um ambiente calmo, 

silencioso. Tem alguns computadores disponíveis, assim como jornais e 

revistas próximos aos sofás.  

ENTREVISTA/ Transcrição 

Pesquisadora- Olá professora, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado 

participar, sei que seu tempo é corrido.  

P7- Imagina, gosto de participar pois a gente acaba aprendendo também.  

Risos. 

Cumprimentos. 

Pesquisadora- Bom, como combinamos por e-mail eu vou gravar nossa 

conversa e essa moça é a Dani, ela vai anotar também. Tudo bem? Podemos 

começar?  

P7- Sim,claro.  

Sentam-se no sofá. 

Pesquisadora - Se apresente, me fale sobre sua formação, tempo de 

docência na Educação Superior.  

P7- Estou no ensino superior há 2 anos, ano passado lecionei Metodologia 

de Pesquisa no curso de Engenharia e este ano Metodologia da Matemática 



para o Curso de Pedagogia. Estou no magistério desde 1992, lecionando 

para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I. (pausa)  

Pesquisadora- Como foi a sua forma de contratação nessa instituição? 

Porque você trabalha aqui? 

P7-  Sobre ter me tornado professora Universitária... Acho que foi a 

necessidade de mudança, de crescimento profissional, abrir os horizontes 

academicamente, melhor remuneração. (pausa) Eu fui convidada a lecionar 

uma disciplina de metodologia, fiquei animada e então percebi que eu havia 

ficado parada muito tempo, fui atrás de um Mestrado e realmente, hoje, meu 

desejo é ficar no ensino superior. 

Eu sou aulista e sabe, eu amo viver e trabalhar aqui. Pelo ambiente 

agradável, pelo convívio com as pessoas, pela qualidade e nível da 

instituição. Era meu sonho fazer parte dessa equipe. E... esqueci alguma 

coisa?  

Pesquisadora- Sua formação inicial?  

P7- Eu fiz Pedagogia primeiro e depois de algums anos, mais recentemente 

eu fia a  pós em Educação Especial e inclusão social, agora estou no 

Mestrado em Educação, senti a necessidade de ir atrás de um Mestrado, até 

porque eu não fiz docência universitária.  

Pesquisadora- Isto contribuiu com sua prática docente? Como? 

P7- Sim, sempre contribui, com mais conhecimento a gente  pode ensinar 

melhor o conteúdo.  

Pesquisadora - Você disse que sentiu necessidade de fazer Mestrado? Como 

assim? Este sentimento de querer crescer veio antes ou depois de começar a 

dar aulas na Educação Superior?  

P7- Eu acho que... quer dizer, o desejo veio antes, na verdade ele surgiu 

quando fui chamada para lecionar no Colégio, como aqui é uma instituição 

que vai do infantil ao superior, a gente fica convivendo com os professores 

dos outros níveis também, indo ao encontros de professores em Poços de 

Caldas, eu percebi que havia ficado parada no tempo, embora eu tenha 

constituído família antes, o que foi bom, mas eu estava acomodada, muita 



experiência, uma prática que funcionava, graças a Deus, os pais e diretores 

sempre gostaram do meu trabalho...mas....eu enxerguei que havia muito para 

aprender, muito a crescer...voltei aos estudos, porém com o desejo de passar 

pela experiência da docência superior. 

Pesquisadora - Você quer ficar na Educação Superior ? por quê?   

P7- Ah,  eu vou dizer uma coisa....agora que tive...quero muito ficar...eu 

gostei... o retorno é imediato a aula deu ou não certo, você vê no momento, 

também exige um aprofundamento maior de conhecimento, os debates fluem 

numa intensidade mais gostosa, quero deixar claro que sou apaixonada pelo 

fundamental mas o superior me deu novas perspectivas. Fiquei feliz quando 

recebi um convite da coordenadora do curso. 

Pesquisadora- Como sua família vê o fato de você ser professora? Eles te 

apoam?  

Risos  

P7- Eu tenho total apoio da família, inclusive um dos grandes motivos que me 

fizeram cursar a pós e o Mestrado foi o incentivo da minha irmã, que é mestre 

e está no Doutorado em Engenharia. 

Pesquisadora- Que bom! ( risos) então a influência está em casa! Você é 

mais nova que sua irmã?  

Risos 

P7- Sim, sim. Sou mais nova. 

Pesquisadora- Agora, me conte um pouquinho sobre suas aulas, sua rotina 

na sala de aula. 

P7- ah...normalmente eu... ( pausa)  entro na sala e logo cumprimento os 

alunos, pergunto como estão. Depois eu relembro o ponto em que paramos. 

Dai eu inicio um novo conteúdo ou faço alguma coisa para fixar o anterior. 

Para concluir eu tiro dúvidas e aplico uma atividade avaliativa. 

Pesquisadora-Em todas as aulas você aplica essa atividade avaliativa?  

P7- Sim, eu sempre fecho com uma atividade para verificação da 

aprendizagem. 



Pesquisadora-você corrige todas e dá notas?  

P7- Eu vejo as atividades de avaliação como uma característica de 

professora do fundamental, pois sempre encerro a manhã de aulas com a 

avaliação para verificar a aprendizagem das crianças,nas salas que eu 

trabalhei este ano, senti a necessidade de verificar as aprendizagens, as 

turmas do PARFOR sentem verdadeiro terror quando se fala em matemática, 

e essas avaliações foram quebrando um pouco o pânico e colaborando com 

a fixação, sem mencionar o relacionamento entre nós. Todas as atividades 

são vistadas e há uma nota especifica para elas com valor de 10% na nota 

final. 

Pesquisadora- Sobre o primeiro ano de docência, fale um pouquinho de 

como foi o início da carreira na Educação Superior, quais foram os desafios, 

o que foi fácil e o que foi difícil. 

P7- Não sei se por tantos anos lecionar, eu não senti tanta dificuldade em 

relação ao nível superior, exceto na fala, pois lecionar para crianças é 

totalmente diferente de lecionar para jovens e adultos, portanto tive que me 

dividir na linguagem, de manhã um jeito, a noite outro. Eu ainda estou no 

início da carreira, acho que os desafios são pesquisar muito, estudar muito, 

para sempre trazer algo além...o google hoje se faz presente, o professor 

precisa ter real domínio do que vai transmitir, ter um relacionamento de 

amizade com os alunos faz muita diferença...penso que este desafio eu 

alcancei.. penso....O fácil??? Eu gosto muito de matemática, então é muito 

engraçado ver o pânico das alunas em frente a esta disciplina...foi fácil 

transmitir e dar dicas de resolução de problemas...é muito gostoso 

ouvir...Professora eu tinha verdadeiro horror de matemática, eu odiava, não 

vou dizer que morro de amores, mas você me ajudou a ver de outra forma. 

Eu gosto muito de você professora, por isso vou fazer o que está me 

pedindo... 

Risos 

Pesquisadora-  poxa, isso é ótimo. E a relação com os outros? Alunos, 

colegas professores, coordenação e instituição? Com os alunos já percebi 

que você tem ótimo relacionamento. 



Risos 

P7- Está sendo um ano maravilhoso com as alunas, eu até ganhei festa 

surpresa e presentes! Com os colegas, não tenho muito contato, até mesmo 

pelo horário que não coincide, mas o pouco contato que tenho é muito bom. 

Amo esta instituição...então o que dizer??? E a minha coordenadora é muito 

querida, me dou super bem. Espero continuar. 

Pesquisadora- ah, evocê teve algum arrependimento de ter ou não feito 

alguma coisa nesse primeiro ano de docência? 

P7- A gente sempre encontra algo que deve melhorar, ou que de outra forma 

será mais fácil para o aluno, não chega a ser frustração, mas alterações 

normais que fazemos de um ano para o outro. 

Pesquisadora- Diante dos dificuldades que podemos enfrentar para lecionar 

na Educação Superior, o que você acha que seria necessário para ajudar a 

amenizar estas situações que podem surgir no nosso dia a dia? 

P7- Acho que precisamos de mais apoio, sabe?! Eu vejo que, no meu caso, 

os colegas amenizaram essa falta de apoio, orientação, pois me forneceram 

referências para estudo, orientaram na questão de avaliações, estratégias e 

até sobre alunos. Eu não sei bem, porque estou começando, mas este apoio 

não é parte do trabalho da coordenação?   

Pesquisadora- sim, acredito que faça parte das atribuições sim, e já que você 

comentou isto, como foi este apoio? 

P7- Esta pergunta é difícil de responder. Afinal, trabalhamos na instituição. 

Que complicado. Só recebi o plano de ensino da disciplina e falaram para eu 

preparar minha aula.  

Pesquisadora- Entendi. E particularmente, você já fazendo já comentou que 

esta fazendo mestrado, mas você sente necessidade de algum processo de 

formação? Ou seja, como professora universitária quais são suas 

necessidades formativas? 

Breve silêncio. 

P7- Preciso pensar...( pausa) eu penso que... ( pausa) Quanto ao processo 

de formação, falta sim, embora na graduação, fazemos transmissão de 



conhecimentos, trocas de ideias, mas falta estratégias, veja bem...em um 

mestrado não aprendemos como lecionar no ensino superior.Talvez uma 

reestrutura de currículo, sei lá.. 

Pesquisadora- Reestrutura no Curso de Pedagogia ou no Programa de 

Mestrado? 

P7- No programa de Mestrado. Devia ter aulas sobre estratégias, como 

ensinar no Ensino Superior. Metodologias, essas coisas. A gente tem que 

fazer Mestrado para dar aula aqui na faculdade, mas pra quê? Só pelo título? 

Por que lá a gente fica estudando metodologia de pesquisa, lendo um monte 

de textos e fazendo trabalhinhos sobre eles todas as semanas e logo tenho 

que escrever a dissertação. Jáestou pesquisando. Mas, se for olhar bem, 

nada disso interferiu nas minhas aulas. Comecei o Mestrado e não mudou 

nada ainda. Ah, mudou sim, uma questão de status, né? Os próprios alunos 

ficam comentando: professor tal  tem doutorado, etc. Gosto de estudar, não  

estou reclamando, só acho que se tem que fazer Mestrado para ser professor 

no ensino superior, o currículo do curso deveria ter alguma coisa sobre isso.  

Pesquisadora- Sim, sim, estou entendendo sim. Você quer dizer ou contar 

mais alguma coisa?  

P7- (Risos) acho que não, só que gostei de participar, e se precisar você 

pode me chamar de novo. 

Risos. 

Abraços 

Pesquisadora- eu adorei conversar com você. Agradeço muito o seu tempo. 

P7- Imagina.  

Despedida.  
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Anexo A - Linha do tempo: Criação de Universidades.  

Fonte: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/linhatempo-ifes.pdf. 
Acessado em 25 de novembro de 2015 
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