
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Formação Continuada Stricto Sensu: sentidos construídos pelos 

docentes do ensino superior privado face às exigências legais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Kátia Silva Cunha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Formação Continuada Stricto Sensu: sentidos construídos pelos 

docentes do ensino superior privado face às exigências legais 

 
 

 

 

Dissertação apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal 

de Pernambuco, como requisito 

parcial para a obtenção de grau de 

Mestre em Educação. 
 
 
 
 

 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Márcia Maria de Oliveira Melo 

 
RECIFE 

2005 

 
 



 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO 
 
 
 

A Formação Continuada Stricto Sensu: sentidos construídos pelos 

docentes do ensino superior privado face às exigências legais 

 
 
 
 

Comissão Examinadora: 

 
 

 
 

Recife, 30 de setembro de 2005 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Minha menina dos olhos:  

Meus filhos, Matheus e Natalya.  

Que possam continuar 

crescendo, na crença de que Deus 

permite que os sonhos sejam 

realizados. 

 



 

 

  

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 

 

 

 

É uma oportunidade maravilhosa agradecer e esse é também um 

importante momento de reflexão na certeza de que as construções, mesmo as 

mais solitárias, sempre contam com a presença de outros que, nos fazem 

significar não só o trabalho que realizamos, mas as nossas vidas. 

 

 Nesse momento, passa sobre meus pensamentos, como num filme, 

todos os percursos da vida no Mestrado no Centro de Educação da UFPE, 

desde a primeira alegria do ingresso, os conflitos, descobertas, confrontos, 

aprendizagens, perdas e ganhos. 

 

 Como podemos nos transformar com o percurso do conhecimento e, 

como é tão difícil conciliar o trabalho com o mesmo! O conhecimento é 

exclusivista, sua conquista é como um primeiro beijo depois de muitos olhares. 

Entretanto, é sempre uma conquista parcial, pois a cada dia nos revela uma 

parte de si, como a história das mil e uma noites. 

 

 Agradecer é um exercício de recordar e, ao mesmo tempo, o medo de 

esquecer, mas viver é correr risco e ponho-me a agradecer. 

 

 Aos professores Maria das Graças Ataíde de Almeida, Silke Weber e 

Alfredo Macedo Gomes pelas contribuições fundamentais que deram para o 

andamento desta pesquisa por ocasião do Exame de Qualificação, 



 

 v

 a professora Silke Weber, pelas leituras criteriosas que fez desta 

dissertação e pelas sugestões enriquecedoras, interesse e respeito, 

 

 a Maria das Graças Ataíde que me fez apaixonar pela Análise do 

discurso e sua crença na possibilidade da fé, capaz de ver o que ainda não 

existe, 

 

aos professores entrevistados, por me terem dado a conhecer um pouco 

melhor de seu fazer docente, 

 

 a Alda e funcionários do Departamento de Mestrado em Educação da 

UFPE, pela solicitude infinita na resolução de problemas ligados ao cotidiano 

acadêmico, 

 

 aos colegas e amigos da FAFIRE que dividiram alegrias e tristezas e, 

comigo, estiveram desde a seleção, acompanhando cada etapa como uma 

torcida que sempre acredita na vitória de seu time, 

 

 a FAFIRE, pela ajuda e atenção dedicada nessa etapa, 

 

 a Alba Marques pela correção, amiga e companheira de profissão a 

quem respeito e muito admiro, 

 

 a Márcia Modesto pela ajuda no abstract, 

 

 a Coordenação do Curso de Pedagogia da FAFIRE pelo atendimento às 

solicitações de revisão de horário de aulas na fase da elaboração final da 

dissertação, 

 

 aos professores, funcionários e alunos da Escola Estadual Tito Pereira 

de Oliveira que no seu fazer docente lutam, cada dia, para que o ensino público 

cumpra a sua função de garantir a todos o acesso ao conhecimento, 

 



 

 vi

 aos meus alunos e alunas de graduação de Pedagogia, Letras e da Pós-

Graduação que possibilitaram novas energias, importantes para os últimos 

momentos de elaboração da dissertação, 

 

 aos colegas do curso de Metodologia da Pesquisa pelas discussões 

enriquecedoras sempre presentes acerca do referencial teórico-metodológico, 

 

 aos amigos conquistados do Núcleo de Formação de Professores e 

Prática Pedagógica e demais núcleos que não permitem que fiquemos sós, 

mesmo quando solicitamos, 

 

 aos professores Eliete Santiago e José Batista Neto quem primeiro 

apostaram que esta pesquisa era relevante e que poderia ser realizada por 

uma docente sem experiência em pesquisa, mas com muitos sonhos possíveis, 

 

 aos muitos amigos docentes da UFPE que me conheceram quando 

aluna da graduação e que distribuíram muita confiança e afetividade durante o 

percurso do mestrado, 

 

 a amiga Nina, que me proporcionou apoio nos momentos mais difíceis 

de produção e de reescrita do material, com humildade e competência de quem 

sabe e acredita no outro, como alguém que também sabe, 

 

 a minha orientadora que sempre acreditou que poderia ir mais além, que 

não enxergou obstáculos, mas possibilidades, 

 

 a Ladi, pelo incentivo e constante oração para que tudo procedesse sob 

a aprovação do Altíssimo, 

 

 a minha mãe e irmãs, que em especial, pelo tudo que são e porque 

tornaram significativo o meu estudo e esforço, 

 



 

 vii

 aos meus lindos filhos, Matheus e Natalya que nunca cansaram de 

perguntar se o trabalho já estava acabado para terem direito a férias, passeios, 

atenção e muito dengo, 

 

 a Alexandre, a certeza de seu amor foi e é fundamental em meu 

percurso de existência, 

 

 a Deus por tudo que tem feito por mim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chega mais perto e contempla as palavras cada uma 
tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta 
pobre ou terrível que lhe deres: 
trouxeste a chave? 
                   Carlos Drummond de Andrade 



 

 ix

 
RESUMO 

 
 

Essa pesquisa sobre a Formação Continuada Stricto Sensu: sentidos 

construídos pelos docentes do ensino superior privado face às exigências 

legais, tem como objetivo compreender os sentidos que os professores da 

educação superior, no âmbito do ensino privado, estabelecem sobre a 

formação do docente em cursos de pós-graduação stricto sensu. Essa temática 

se insere no debate sobre a formação do professor presente nas produções 

nacionais e estrangeiras como, Cunha, 1998; Pimenta, 1999; Pimenta e 

Anastasiou, 2002; Zabalza, 2004; Nóvoa, 1995; Cachapuz, 2002; entre outros. 

Para tanto estabelecemos como percurso teórico-metodológico o referencial da 

análise do discurso, que apresenta Orlandi, na linha francesa. A escolha por 

esse instrumento tem relação com nosso objeto de estudo que busca o sentido 

da formação no discurso que vai além do dito, do explícito; exige uma 

compreensão do contexto onde este foi produzido e uma desconstrução dos 

discursos existentes na busca dos sentidos, que estão presentes no silêncio. 

Como resultados encontramos: o discurso da titulação presente no âmbito 

oficial legal onde há um silenciamento quanto à identidade profissional, 

socialmente construída nas práticas que traz uma marca de distinção e de 

diferenciação profissional em relação a outros grupos profissionais e o discurso 

da formação, que se materializa como parte do processo de profissionalização 

na reflexão das práticas sociais e construção dos saberes profissionais. 

 

Palavras-Chave: Formação, Formação continuada, Titulação, Identidade 

Profissional Docente. 



 

 x

ABSTRACT 

 

This research is about the continuous training process stricto sensu : the 

meanings built by the teaching staff from private teaching in colleges facing the 

legal demands, has as objective to understand the meanings that professors in 

a private environment, establish about the teaching training in post-graduation 

courses stricto sensu. This topic is the debate about the teacher training which 

is present in the national and international references such as Cunha, 1988; 

Pimenta; 1999; Pimenta e Anastasiou, 2002; Zabalza; 2004; Nóvoa, 1995; 

Cachapuz, 2002; among others. So as to do it, we decided to base on a 

theoretical-methodological concept which was discourse analysis referential, 

presenting Orlandi in the French segment. The choice for this instrument has 

relation to our object of study which seeks for the meanings of the training in the 

discourse that goes beyond of what is was said, the explicit; it demands an 

understanding of the context where it was produced and a deconstruction of the 

remaining discourses in the seek of meanings which are present in the silence. 

As a result we could find: the discourse of degree which is present in the legal 

official environment where there is a silence when talking about the professional 

identity, socially constructed in the practices which bring a mark of professional 

difference in relation to the other groups of professionals and the discourse of 

training, which appears as part of the process of professionalization and the 

discourse of training process being part in the reflection of the social practices 

and the construction of professional knowledge. 

 

Key words: Training process, Continuous training process, Degree,Professional 

Identity.
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Não escrevo de uma torre que me separa da vida,  

mas de um redemoinho que me joga  
em minha vida e na vida.  

Morin 
 
 
 
 
 

A formação de professores tem se tornado nas últimas décadas um 

campo de estudo bastante visitado. A explicação que encontramos para esse 

movimento acerca da ênfase no tema pode ser respondida, entre outras, pela 

expansão da oferta de educação superior, pelo reconhecimento da importância 

dos professores nos projetos de melhoria do país, pelo considerável aumento 

do número de docentes que, em sua maioria são improvisados para o 

desenvolvimento da profissão, pela grande difusão e produção do 

conhecimento, alavancada pelo avanço tecnológico e a procura quanto à 

profissionalização.  

 

Encontramos também explicações que apontam o debate educacional 

sobre a qualidade do ensino no Brasil como “desdobramento da luta em favor 

da construção da cidadania e da democracia” (Weber, 2000, p.129). 
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Nesse sentido, Guimarães (2004) constata que houve um aumento 

gradativo de publicações sobre o tema nos últimos 20 anos e, dentre essas, 

destaca aquelas decorrentes de investigações desenvolvidas por aqueles que 

compõem as instituições formadoras. 

 

Acompanhamos também a difusão, no Brasil, de literatura sobre a 

formação docente, fruto de discussões e pesquisas produzida em Portugal, 

com Nóvoa e, na Espanha com Sacristán, Pérez-Gómez e outros.1 

 

Os estudos apontam para a necessidade de um profissional reflexivo 

(Schon, 1983; Zeichner, 1993 e 2003), que constrói seus próprios saberes 

(Cachapuz, 1997; Tardif, 2002), que precisa se orientar pela pesquisa 

(Cachapuz, 2003) e construir competências (Perrenoud, 2001). O que também 

tem influenciado a formação do professor da educação superior, cabendo 

avançar quanto à especificidade no âmbito desse nível de ensino2. 

 

Essa produção fecunda, porém insuficiente, têm fomentando o debate 

nas últimas décadas, de modo a demonstrar que a formação requerida para o 

professor ultrapassa a atividade pedagógica de sala de aula, quer centrada nos 

conteúdos científicos, quer nos aspectos didáticos que enfatizam o fazer 

pelo fazer, exigindo uma formação pedagógica inicial e continuada mais sólida 

                                                 
1 Exemplos dessa literatura, que apesar de não serem específicos para a educação superior, têm 
influenciado o campo da formação docente, são os livros: 
NÓVOA, A. Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992; PÉREZ-GÓMEZ, A.I. E 
SÁCRISTÁN, J.G. Comprender y transformar la enseñanza. Morata: Madrid: 1992 
2 São exemplos desse debate, as produções nacionais e estrangeiras de Cunha, 1998; Pimenta, 1999; 
Weber, 2002; Pimenta e Anastasiou, 2002; Zabalza, 2004; Masetto, 2000; Fernandes, 2000; entre outros. 
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e contextualizada que dê conta das dimensões epistemológica e cultural, 

técnico-profissional e sócio-política articuladas.  

 

O debate sobre a formação de professores também se insere no 

movimento mundial e nacional pela valorização do magistério no que se refere 

às iniciativas de definição de políticas e pactos nesse âmbito, por organismos 

governamentais e/ou não-governamentais, e também definida pelos 

profissionais da educação organizados, especialmente, a partir da década de 

80.  

 

Ressaltamos o papel do Fórum Nacional em defesa da Escola Pública e 

de outras entidades acadêmicas, como a Associação Nacional pela Formação 

do Profissional da Educação - ANFOPE que tem defendido uma Política Global 

para a Formação desses profissionais. Política essa, que contempla propósitos 

relativos à melhoria da formação inicial e continuada à valorização das suas 

condições de trabalho e de carreira e à melhoria salarial.  

 

Destacamos também, a Conferência Mundial de Educação para Todos, 

realizada em Jöntien, Tailândia, em 1990, convocada por organismos 

internacionais, que foi um grande marco para se firmar um pacto pela 

universalização da educação básica e valorização do Magistério, em que o 

Brasil esteve representado. Como resultado dessa Conferência, cada país 

firmou o compromisso de definir e realizar os seus planos decenais relativos à 

educação básica, o que, deveria efetivar-se, no sentido da melhoria da 
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formação inicial e continuada, da carreira e da questão salarial dos 

professores.  

 

Entretanto, em meio a essas iniciativas, a literatura tem indicado que as 

condições reais do trabalho do professorado, especialmente nas instituições 

privadas desse nível de ensino, não têm sido satisfatórias. Apontam os estudos 

as considerações sobre o regime de trabalho em sua maioria horista, com 

pouca ou muito insignificante ênfase na formação continuada e o escasso 

vínculo com a IES (Instituição de Ensino Superior) que justifica o restrito 

investimento em pesquisas, por exemplo.3 

 

  Dentro da fecundidade de alternativas para imprimir mudanças 

educacionais no mundo e no Brasil, a década de 90, orientada pelos valores da 

eficiência, produtividade, qualificação profissional, diversidade e flexibilização 

no mundo das relações sociais do trabalho no contexto do neoliberalismo, 

trouxe também, o debate acerca das Reformas Educacionais ocorridas no 

Brasil nos anos 1990, no conjunto da Reforma do Estado, trazendo um novo 

elemento a esse cenário, o estabelecimento de padrões de qualidade de 

ensino que tomou forma, por exemplo, no Exame Nacional de Curso. (ENC). 4 

 

 Um dos critérios de padrão de qualidade é a formação dos professores 

em cursos de pós-graduação stricto sensu, como exigência para o professor da 

                                                 
3 Ver as considerações de GOMES, 2003 
4 Hoje como Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE, lei nº. 10.861 de 14/04/04 - 
SINAES. 
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educação superior. Este pode ser encontrado em documentos legais, a 

exemplo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-9394/1996. 

 

Entretanto, critérios para a formação requerida dos professores da 

educação superior são acompanhados de exigências legais e formais no 

decorrer da História da Educação e da Educação Superior. Os critérios da 

docência superior exigem uma formação para o seu exercício, e em cada 

momento histórico a formação se faz expressar diferentemente, portanto, 

revelando o profissional que se quer para o atendimento às necessidades da 

sociedade.  

 

 As leis expressam, historicamente, através de exigências e 

estabelecimento de critérios o projeto de homem e sociedade que se quer 

formar, resultado dos debates e embates travados entre os diferentes projetos 

que se apresentam, em determinados momentos de disputa, pelo 

redirecionamento da sociedade. 

 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9394/1996 

estabelece os critérios para o exercício da função docente, como podemos 

constatar no artigo 52, inciso I, a exigência de “um terço do corpo docente, pelo 

menos, com titulação de mestrado e doutorado” e no inciso II do artigo 88, nas 

disposições transitórias, estabelecendo um prazo de oito anos “para que as 

instituições cumpram o disposto”. 
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O título VI, da referida lei, que trata dos profissionais da educação, no 

artigo 66, estabelece que a exigência para a preparação ao exercício do 

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

programas de mestrado e doutorado”. Nesse sentido, estabelece a lei a 

necessidade de uma formação em cursos stricto sensu para os profissionais 

deste nível de ensino, sem necessariamente relacioná-la aos saberes 

pedagógicos necessários ao fazer do professor. 

 

A formação continuada como elemento de profissionalização docente 

Observamos uma busca individual desses professores (muitas vezes 

sem incentivos institucionais) pelos cursos de Pós-Graduação, o que nos faz 

suscitar algumas inquietações que se referem ao sentido da busca pela 

formação. Será que essa se expressa no sentido de que estejam os 

professores voltados, mais para o atendimento das exigências legais 

internalizadas pelas instituições, do que para o atendimento das exigências de 

uma formação pedagógica sólida e contínua, face aos novos requerimentos 

contraditórios da sociedade contemporânea? Nesse sentido, Guimarães (2004, 

p.27) nos aponta que: 

 

O investimento na formação é um ponto de partida que apresenta 
possibilidades de melhoria da profissionalidade e de um significado 
diferente para a profissionalização e o profissionalismo docentes, 
bem como a possibilidade para a ressignificação da sua identidade 
profissional nesse contexto pródigo em mudanças de natureza 
variada.  
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Na conceituação de profissionalismo a formação apresenta-se como um 

elemento. Formação concebida como inicial e continuada no entendimento que 

fazer-se professor é um processo que se constrói individual e coletivamente. 

 

Então, o que significa a profissionalização?  Apresenta-se como um 

processo contínuo de aperfeiçoamento do fazer profissional, um movimento 

que busca uma ação cada vez mais valorizada socialmente e promissora de 

uma carreira, em constante processo de construção? 

 

Sabemos que o profissionalismo docente refere-se às funções de 

“conceber, planejar e avaliar sua prática pedagógica” (Brzezinski,2002, p.12), 

na busca de uma identidade que caracterize o profissional, diferenciando-o dos 

demais profissionais e que compreenda “a docência como base de formação” 

onde “a aquisição de conhecimentos e a de competências ocorrem, 

inicialmente, nessa formação” (idem), na construção de saberes e capacidades 

construídas na relação com a ação desenvolvida no trabalho. 

 

A busca individual dos professores do ensino superior pelos cursos de 

pós-graduação stricto sensu poderia revelar também a compreensão desses 

sobre a importância desse processo no ato de fazer-se professor. 

 

Observamos, ainda, que os incentivos dados pelas instituições públicas 

para os seus quadros docentes (cada vez mais reduzidos), com a possibilidade 

de concessão de bolsas de estudos (CAPES/CNPQ) para que os mesmos 

façam seus estudos de Mestrado ou Doutorado dentro ou fora do país, 
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poderiam estar contribuindo para essa formação, mesmo que seja para o 

acompanhamento legal da titulação e não na perspectiva da profissionalização 

docente. 

 

Exigência legal da formação continuada stricto sensu 

Ampliando o debate, Pimenta, Anastasiou e Cavallet (2003, p.273) diante 

da exigência legal pela formação dos professores do ensino superior em cursos 

de pós-graduação stricto sensu, afirmam que: 

 
A LDB não concebe a docência universitária como um processo de 
formação, mas sim como de preparação para o exercício do 
magistério superior, que deverá ser realizada prioritariamente (não 
exclusivamente) nos cursos de pós-graduação stricto sensu. Nestes, 
ou mesmo nos cursos de pós-graduação lato sensu, em geral, essa 
preparação vem ocorrendo por meio de uma disciplina de 45 a 60 
horas, com diferentes características [...] a legislação educacional 
brasileira continua referindo-se à docência universitária de forma 
apenas cartorial ao exigir títulos de mestrado e doutorado. Grifos dos 
autores 

 

 Tal exigência por títulos de mestrado e doutorado não se constitui em 

uma novidade para o exercício profissional na educação superior, a 

encontramos, por exemplo, expressa em documentos legais de outrora, como o 

Estatuto das Universidades Brasileiras, aprovado em 1931 - Decreto n°. 19.851 

de 11/04/1931, cujo título VII estabelecia os critérios para a constituição do 

corpo docente que previa os cargos de: a) professores catedráticos, b) 

auxiliares de ensino, c) docentes livres e, d) professores eventualmente 

contratados, já assinalando que os professores precisariam submeter-se a um 

“concurso de títulos e provas” (artigos 50,70 e 72). Previa também o estatuto, 

que a progressão para a vitaliciedade da cátedra não seria adquirida apenas 

por concurso de títulos e provas, mas através da observação quanto ao 
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investimento de uma formação comprovada em pesquisa, produção acadêmica 

e dedicação ao ensino durante dez anos de atividades exercidas na instituição 

(Fávero,1980). 

 

 O estabelecimento de critérios para o exercício do magistério na 

educação superior vem sendo acompanhado a partir de um debate que aponta 

a necessidade de uma formação pedagógica específica aos saberes do 

ensinar. 

 

Fazemos necessário situar como nos apresenta Weber (2003, p.1130) 

que a normatização da função docente, como aconteceu em outros países, 

veio sendo feita pelo Estado “a partir do momento em que o Estado, para 

atender às necessidades de escolarização impostas pelo processo de 

modernização da sociedade brasileira, avoca a si o controle da escola”. 

 

A década de 1990 apresenta um diferencial no estabelecimento da 

normatização da função docente na educação superior, no que diz respeito à 

titulação do profissional que atua nesse nível de ensino e a verificação desta 

nos critérios de avaliação das instituições, que contribui para a verificação da 

qualidade da instituição (Belloni, 2000).Ter professores com o título de 

Mestrado e Doutorado passa a ser necessário para o credenciamento e 

recredenciamento das IES. 

 

Considerando o exposto acima, para os profissionais assumirem a 

docência da educação superior, vêm sendo exigidos requisitos que envolvem 
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uma formação através dos cursos de pós-graduação stricto sensu, mas só 

recentemente os professores a tem considerado uma exigência para o 

processo de profissionalização ( Masetto,2000).  

 

A formação continuada em nível de pós-graduação stricto sensu 

apresenta-se como um dos requisitos que pode contribuir para a 

profissionalização docente, considerando que compreendemos a formação, 

enquanto construída individualmente e coletivamente, reveladora de projetos 

profissionais.  

 

Nesse sentido, a formação continuada de professores do ensino 

superior privado é objeto deste estudo, na perspectiva da busca dos sentidos 

presentes no discurso legal, em confronto com o discurso dos professores. 

Assim sendo, buscamos nos apropriar da sua dimensão conceitual, que 

perpassa o desenvolvimento pessoal e profissional. E, como diz Ana Maria 

Saul (1996), formação é um processo de desenvolvimento que acompanha 

toda vida do ser humano.  

 

Não obstante a complexidade que envolve a formação de professores, a 

docência na educação superior tem se dado de por profissionais sem formação 

pedagógica. Ressaltamos que essa formação é complexa e não pode ser 

exercida, sem uma preparação específica. Entretanto, historicamente, a 

docência do magistério superior, podia ser exercida por outros profissionais, 

como médicos, engenheiros, advogados. Esses eram recrutados entre os 

profissionais liberais, ou entre professores considerados brilhantes na Escola 
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Normal e Curso Secundário. Temos uma “improvisação da ação docente” e 

não a construção da profissionalização docente (Monlevade, 1997) assim, a 

função docente era mais uma ocupação com função complementar.  

 

Esse aspecto aponta, historicamente, o processo de (des)valorização e 

comprometimento da identidade do profissional docente. A formação se faz 

necessária à atividade do/a professor/a, mas não é qualquer formação. 

Destacamos a necessidade de uma formação baseada nos conteúdos a serem 

ensinados e uma formação pedagógica de trabalho com esses conteúdos, 

além de um processo de rever e rever-se constantemente o que constitui o eixo 

da formação continuada. Como enfatiza Cachapuz (2002, p.122): 

 
A formação pedagógico-profissional é o conjunto de saberes - 
conhecimentos, competências e atitudes (particularmente uma 
negociação permanente e atenção ao “outro”) – que o docente deve 
possuir para ser capaz de desenvolver no estudante universitário a 
habilidade de aprender, a oportunidade de aprender e o incentivo a 
aprender. 
 

 Refletindo acerca do Ensino Superior em Portugal, o autor apresenta 

que a dificuldade sentida neste nível de ensino diz respeito ao como ensinar, 

resultado da “falta de sensibilidade da universidade portuguesa para escolher 

professores qualificados pedagogicamente” além da “menor importância dada 

ao desempenho pedagógico dos docentes quando comparado com o seu 

desempenho científico” (idem, p.116). 

 

 A preocupação com a formação pedagógica do/a docente do ensino 

superior vem sendo alvo de debate que “atravessa a universidade num grande 
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número de países” e que se insere no amplo debate sobre o papel e 

responsabilidade das próprias instituições de ensino superior (idem). 

 

 O processo de formação docente compreendido de forma ampla na 

perspectiva pedagógico-profissional “deve resultar na formação para uma real 

competência, muito além de mera qualificação conferida por diploma” 

(THERRIEN, 2002, p.113). 

 

O atual cenário das exigências de formação através de cursos de pós-

graduação stricto sensu, “têm transformado as titulações numa corrida sem 

precedente” (Pimenta, Anastasiou e Cavallet, 2003, p.274), principalmente 

encadeada pelos processos estabelecidos de avaliação dos resultados dos 

alunos e avaliação institucional a partir das condições de oferta dos cursos. 

Nesse sentido, esclarece Placco (2003, p. 445):  

 
Além das provas a que se submetem os alunos, são realizadas 
também Avaliações das Condições de Oferta de Cursos e Avaliações 
dos Cursos de Graduação pelas Comissões de Ensino da SESu, que 
incluem exigências quantitativas, referentes à porcentagem de 
docentes titulados e com tempo integral de dedicação à instituição, 
assim como outros indicadores qualitativos, ligados ao ensino, 
extensão, pesquisa. Grifos nossos 

 

A exigência de curso em nível de pós-graduação (stricto sensu), no novo 

contexto de exigências da avaliação atual da Educação Superior, faz emergir 

em nós, algumas indagações, a exemplo de: Como estaria sendo recepcionada 

pelos/as professores/as? Com temor face as possíveis substituições? Como 

exigência de aprimoramento profissional? Como resposta às exigências do seu 

trabalho docente? O que mobiliza esses/as profissionais a darem continuidade 
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a sua formação profissional? O que procuram numa pós-graduação? Qual a 

perspectiva de formação continuada atribuída pelos/as professores/as? Qual a 

perspectiva de formação defendida pelos/as professores/as? 

 

Em resposta a essas perguntas, antecipamos que os profissionais, 

especialmente nas instituições privadas, têm iniciado um processo de busca 

individual da formação requerida e, nesse sentido, perguntamos se as buscas 

do corpo docente por cursos de pós-graduação stricto sensu parte da 

necessidade reconhecida do professor de estudar, aperfeiçoar e rever a sua 

prática, ou antes é uma forma de atender a uma exigência legal que busca por 

um processo de profissionalismo. 

 

A exigência da formação em cursos de pós-graduação, como um dos 

critérios de padrão de qualidade da Instituição de Ensino Superior (IES) tem 

resultado num clima de muitas tensões por parte dos professores face à 

necessidade de comprovação de títulos, considerada urgente e necessária. No 

entanto, observamos poucos trabalhos institucionais em cursos formadores na 

própria instituição ou um investimento em nível de pós-graduação stricto sensu 

para os seus quadros docentes (Pimenta e Anastasiou, 2002). 

 

Essa exigência para o exercício do magistério superior, como estabelece 

a LDB nº. 9394/1996, tem trazido como conseqüência a corrida pela pós-

graduação stricto sensu fora da instituição em que leciona e, muitas vezes, 

ligada aos conteúdos específicos, sem a reflexão sobre o fazer exercido no 

local de trabalho do professor, o que vem caracterizando o cumprimento do 
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estabelecimento legal e não uma formação continuada como um processo de 

rever e rever-se. 

 

 A necessidade da exigência de uma formação para os professores em 

cursos de pós-graduação stricto sensu encontra-se no bojo dos critérios de 

avaliação da instituição e observamos um movimento das próprias instituições 

em reforçá-lo como afirma Placco (2003, p.446): 

 
Há instituições de ensino superior que estabelecem prêmios para os 
professores, em razão dos resultados que seus alunos obtenham, 
mudam suas políticas de contratação (e demissão) de docentes, suas 
programações e recursos bibliográficos, para tentar se colocar na 
perspectiva da avaliação externa e não perder sua “clientela”. 

 

 Assim, elegemos o contexto da década de 1990, para este estudo, 

quando emerge no cenário uma política de avaliação nacional da educação 

que se caracteriza como o diferencial em relação aos critérios vividos e 

construídos outrora. Buscamos assim, compreender o contexto, identificar 

elementos que se apresentam para essa emersão, além dos documentos 

legais que estabelecem as exigências e os sentidos presentes neles e, ouvir os 

sujeitos que se encontram envolvidos nesse contexto. Enquanto sujeitos, 

estabelecemos os/as professores/as que atuam na educação superior privada 

e estão em processo de formação em cursos stricto sensu. 

 

Dessa forma, a escolha do caminho téorico-metodológico para 

buscarmos respostas as nossas indagações acerca das exigências da 

formação continuada dos professores da educação superior pela procura dos 

cursos de pós-graduação stricto sensu é a análise do discurso, na perspectiva 

que trabalha Orlandi (1997, 1998, 2003), na linha francesa. Essa escolha se 
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justifica por ser uma concepção que melhor responde ao nosso problema de 

pesquisa. 

 

Essa metodologia possibilita entendermos os diferentes discursos 

materializados pelo âmbito legal (leis, decretos e pareceres) e expressos pela 

busca da formação continuada dos professores que atuam na educação 

superior. Compreendemos que os discursos são construídos nos contextos 

sociais, políticos e ideológicos.   

 

Assim, apropriamo-nos do referencial que apresenta Orlandi (idem) da 

análise do discurso, uma vez que o trato dado à busca da formação continuada 

pelos professores vai além do dito, do explícito; exige uma compreensão do 

contexto onde este foi produzido e uma desconstrução dos discursos dos 

sujeitos e dos documentos legais na busca dos sentidos, que estão presentes 

no silêncio. 

 

Para compreender o que mobiliza os/as professores da educação 

superior das IES particulares para a busca da formação continuada na pós-

graduação stricto sensu, o nosso campo de pesquisa é o espaço do ensino 

privado de atuação dos professores, as IES particulares que sejam referência 

em Pernambuco, quanto à formação de professores e que tenham qualidade 

reconhecida de seus cursos de graduação. 

 

Assim sendo, acreditamos que este trabalho possa contribuir para 

apreender os sentidos atribuídos à formação pelo/a profissional da educação 
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superior na busca de sua formação através dos cursos de pós-graduação 

stricto sensu. 

 

Este trabalho foi assim organizado: No primeiro capítulo, far-se-á uma 

abordagem do referencial teórico, tematizando um debate sobre a formação, 

situando as necessidades de uma formação continuada dos professores/as da 

educação superior, tal abordagem estará apresentada no sub-tópico o sentido 

da formação docente.  

 

No segundo capítulo, situamos o debate da profissionalização, trazendo 

o aporte histórico das exigências estabelecidas para os profissionais da 

educação superior até o contexto na década de 1990 e a reforma educacional 

vivenciada neste período.  

 

No terceiro, apresentamos o aporte teórico metodológico escolhido da 

Análise do discurso, onde traçamos a nossa trajetória de investigação e como 

procedemos a partir dele o mapeamento dos documentos e das entrevistas 

realizadas e os critérios de escolha dos sujeitos. 

 

No nosso quarto capítulo, trabalhamos os nossos dados, os nossos 

achados no estudo dos documentos legais e das entrevistas usando como 

suporte teórico-metodológico a análise do discurso, na identificação das 

categorias: formação continuada, identidade, exigências para o exercício da 

profissão. 
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Por último, traçamos as nossas considerações finais, que traz a tona 

novas indagações. 

 

Esperamos que a estrutura adotada auxilie o descortinar dos objetivos 

pretendidos neste trabalho. 
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Capítulo I 
 
 

 Desafios da formação continuada no processo de construção 
da identidade profissional 
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A preocupação com a formação dos/as professores/as se insere no 

movimento de valorização da atividade docente, profissionalização e de sua 

identidade que vem crescendo, sobretudo nesta última década em vários 

países.  

 

Podemos acompanhar a temática em Congressos e fóruns sobre a 

profissionalização e o surgimento de produções que são fruto de discussões e 

pesquisas sobre a formação dos professores como as que encontramos em 

Nóvoa (1995); Cunha (1998), Teodoro (2003), Ibarrola (1998), Pimenta e 

Anastasiou (2002), Melo (2000,2002) Masetto (2003b) , dentre 

Fazer História é estar presente nela e
não simplesmente nela

 estar representado.
Paulo Freire
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outros que discutem desde a metodologia na sala de aula até as políticas 

públicas de formação docente; além de algumas dissertações realizadas no 

programa de Pós-graduação do Mestrado de Educação da UFPE, que 

envolvem a formação docente: enfatizando, entre outros, o professor leigo e as 

políticas educacionais, Brasileiro (1991); a prática pedagógica na reflexão dos 

professores, Cruz (1998); políticas públicas de formação de professores, 

Angeiras (2001); políticas de formação inicial para os professores do ensino 

fundamental, Aires (2001); política de formação para professores, Silva (2001); 

a política de formação de professores e os diferentes projetos que a defendem, 

Macedo (2001); a política de avaliação implantada pelo MEC e suas 

repercussões na formação docente, Lucas (2003); a formação lato sensu dos 

profissionais na instituição pública, Peixoto Filho (2004), entre outras. 

 

Além das produções acerca da formação, observamos também, um 

movimento do/a próprio/a professor/a na busca de uma formação. Afirma 

Masetto (2000, p.11): 

 

Só recentemente os professores universitários começaram a se 
conscientizar de que a docência, como pesquisa e o exercício de 
qualquer profissão, exige capacitação própria e específica. O 
exercício docente no ensino superior exige competências específicas, 
que não se restringem a ter um diploma de bacharel, ou mesmo 
mestre ou doutor, ou, ainda, apenas o exercício de uma profissão. 
Exige isso tudo, além de outras competências próprias. 

 

Compreendemos a formação como uma intrincada teia de relações que 

envolvem a pesquisa, o ensino e o estudo constante. Um processo que permite 

ao professor/a construir a sua identidade profissional, encarnando-se, fazendo-

se professor/a, construindo um conhecimento profissional. A formação se 
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caracteriza como um dos critérios da profissionalização. Um movimento de 

busca, como salienta Cachapuz (2002, p.130) que vem se configurando numa 

“progressiva tomada de consciência” por “oportunidades de formação 

pedagógica”. 

 

A profissionalização é o caminho construído histórico e socialmente para 

atingir uma profissão, que exige uma formação. Como diz Cunha (1999, p.132): 

 
a profissionalização é um processo histórico e evolutivo que 
acontece na teia das relações sociais e refere-se ao conjunto de 
procedimentos que são validados como próprios de um grupo 
profissional, no interior de uma estrutura de poder. 

 

O caminho da profissionalização docente, como vem sendo apontado 

por Fernandes (2000), evidenciaria a indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão. 

 

Essa indissociabilidade ou a materialização desse princípio requer a 

construção de uma relação pedagógica conjunta com os alunos que reflita 

sobre as concepções de ensino, professor e encaminhe para um processo na 

perspectiva da produção do conhecimento. Envolver os alunos no processo 

possibilita repensar sobre o modo de proceder para que eles aprendam, além 

das compreensões sobre como aprendem os conteúdos a serem ensinados. 

Isso exige uma passagem na ênfase de “especialista da disciplina para didata 

da disciplina” e que pressupõe: “organizar o processo para que os estudantes 

possam ter acesso ao novo conhecimento proposto, desenvolver orientações e 
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recursos que os ajudem, acompanhar seu processo de aprendizagem” 

(ZABALZA, 2004, p.128). 

 

Exigências da profissão 

O vínculo ensino-pesquisa faz parte da natureza intrínseca do ato 

pedagógico e fortalece a docência quando o ato de pesquisar envolve também 

uma reflexão sobre a ação exercida na e sobre a prática. Refletir sobre a 

prática visto que: 

 
Não é a prática que aprimora a competência, mas a prática 
planejada, que vai crescendo à medida que vai documentando seu 
desenvolvimento e sua efetividade (ZABALZA, 2004, p.126). 

 

 Um outro aspecto envolveria a necessidade de um trabalho coletivo, que 

rompa com as práticas individuais e se encaminhe para a construção das 

práticas coletivas. Isso porque a identidade profissional também se constrói em 

torno do coletivo, na identificação com um projeto comum. 

 

Uma formação para o profissional da educação pelo que o debate vem 

indicando englobaria os saberes específicos (aquilo que deverá ser ensinado), 

os saberes da experiência (aqueles que desenvolvemos na prática) e os 

saberes pedagógicos (aqueles que abrangem os saberes da experiência e os 

saberes do conhecimento específico e são construídos a partir da necessidade 

em intervir na realidade) (Pimenta, 1999).  

 

Além do conhecimento acerca dos conteúdos a serem ensinados, no 

processo de formação, o/a professor/a teria acesso também ao conhecimento 
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de como ensiná-los. Soma-se a isso a necessidade de uma responsabilidade 

com os alunos e com a organização e planejamento da ação exercida. Esse 

aspecto nos encaminha para a orientação da formação na perspectiva de um 

profissionalismo ético que envolve “o compromisso com os valores humanos 

fundamentais como a honestidade, a integridade, o respeito aos outros, etc.” 

(Zabalza, 2004, p.130). 

 

Assim, os conteúdos da formação contemplariam também a 

incorporação das novas tecnologias como facilitadoras da aprendizagem e 

enriquecedoras das experiências de ensino, além do desenvolvimento de 

estratégias que orientem o trabalho em grupo e resolução de problemas. 

 

 Profissão exercida 

Historicamente, a função de professor/a na educação superior podia ser 

exercida por outros profissionais os quais eram requisitados entre “profissionais 

liberais ou oficiais e militares [que] se improvisavam como professores” 

(Monlevade, 1997, p.26). Esse aspecto sinaliza o processo de descaso pela 

profissão docente. 

 

Esse descaso de outrora pode ainda ser observado hoje quando 

podemos encontrar profissionais que exercem a docência na educação 

superior “simultaneamente a suas atividades como profissionais autônomos” e 

que muitas vezes “está ali como uma concessão, como um favor, como uma 

forma de complementar salário, como um abnegado que vê no ensino uma 
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forma de ajudar os outros, como um bico, etc.” (Pimenta e Anastasiou; 2002, 

p.35 e 37). 

 

Se de um lado observamos o processo de descaso, de outro há um 

repensar sobre ser professor/a e o estabelecimento de critérios legais para o 

exercício da docência, os quais cumprem um papel de regulação da função e 

que foram implicando uma necessidade de formação, mas não 

necessariamente de caráter pedagógico. 

 

Os debates sobre o/a professor/a que deve atuar na educação superior 

apontam para a necessidade de uma formação, entretanto essa deve se 

encaminhar “para além de um saber meramente teórico-disciplinar”.  Pimenta e 

Anastasiou (2002, p. 267-268). Ele, necessitaria nesta perspectiva de um 

movimento constante que apontasse para o formar-se, construir-se na busca 

de uma identidade formadora “que se forma ao formar” como disse Paulo 

Freire. A “consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado 

necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num 

permanente movimento de busca” (FREIRE, 1999, p.64).  

 

Esse movimento permanente de busca é que caracteriza o/a professor/a 

da educação superior e faz com que o mesmo não perca sua identidade. 

Aprendemos a ser professor/a, nos constituímos professores/as no movimento 

constante de “construir, reconstruir, constatar para mudar” (idem, p.77). A 

formação é inerente à atividade docente “O professor que não leve a sério sua 

formação, que não estude, que não se esforce para estar à altura de sua tarefa 
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não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe”. (idem, 

p.103). 

 

Ao adotar a perspectiva de formação como uma teia de relações que 

abrange desde o domínio do conhecimento científico específico da área de 

atuação às formas de tradução deste em saber escolar (o objeto 

recontextualizado a ser ensinado/aprendido), assim como os recursos usados 

no processo de ensino, observamos que a LDB nº. 9.394/1996, como 

documento legal sobre a educação apresenta um silenciar sobre a formação5 

nas exigências estabelecidas para o exercício do magistério superior. Este 

silenciar oculta um movimento dos profissionais da educação que compreende 

a formação numa perspectiva ampla. 6 

 

Os debates e embates sobre as exigências para o exercício da profissão 

do magistério superior apontam a existência de projetos, que revelam 

diferentes concepções sobre o profissional da educação, os quais se 

materializam em políticas de formação. 

 

Os debates travados no Brasil, no contexto dos anos de 1990, acerca da 

qualidade do ensino, trazem políticas de reforma dos sistemas de ensino 

associadas às políticas de avaliação. Compreendemos que as políticas 

                                                 
22 A referida lei apresenta as exigências como preparação para o magistério e não como formação. 
Pimenta e Anastasiou (2002) 
6 Acerca do projeto de formação dos profissionais da educação, podemos consultar a dissertação de 
Mestrado de Lucinalva Macedo da Silva. As políticas de formação de professores para o ensino 
fundamental: legitimação e resistência. Apresentada na UFPE, em 2001, cujo objeto de pesquisa 
consiste na distinção e caracterização entre o projeto de legitimação (MEC) e da resistência (profissionais 
da educação). 
 



 

 

39

expressam projetos. Sobrinho (2003, p.185), na discussão sobre a política de 

avaliação e sua repercussão na educação superior, afirma que “a educação 

superior sempre foi um campo de significações em disputa” e “no fundo, o que 

essencialmente está em disputa são as diversas concepções em torno da 

questão essencial da formação e suas relações com a produção do 

conhecimento, ou seja, com os destinos do homem e da sociedade”. Entre as 

questões neste campo está a formação, e nesse sentido declara: 

 

apenas definir a formação como um foco essencial não significa que 
se vá encontrar facilidades. Ao contrário, entramos ainda mais no 
terreno da complexidade, se entendermos a formação não 
simplesmente como uma capacitação técnica para o exercício de 
determinada profissão, mas um processo de aprendizagem da vida 
social, que põe em interatuação conhecimentos, afetividade e 
experiências vitais.(idem, p.184-185) 

 

Dessa forma, a formação é um processo complexo que pressupõe a 

necessidade de compreendê-la no contexto onde é engendrada e que não se 

limita a uma perspectiva puramente técnica, apesar de ser esta, um dos seus 

elementos. 

 

Nessa perspectiva, caracterizamos a formação docente como atividade 

contínua, inerente à docência que possibilita a “construção de patamares cada 

vez mais avançados de saber” (Porto, 2000,p.13), e a possibilidade de nesse 

processo, nos constituirmos enquanto seres que fazem, “fazendo-se”, afinal, 

”quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e 

forma ao ser formado” (FREIRE, 1999, p.25). 
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Assim, fazer-se professor/a não é uma atividade que tem um fim. A 

inconclusão, como apresenta Paulo Freire (Idem), constitui uma marca na 

atividade docente. Nessa compreensão, também afirma Porto (2000, p.13): 

 
Identifica-se a formação como percurso, processo-trajetória de vida 
pessoal e profissional, que implica opções, remete à necessidade de 
construção de patamares cada vez mais avançados de saber ser, 
saber-fazer, fazendo-se. 
 

A formação como um processo dinâmico e constante que assegure tanto 

a reflexão sobre o fazer como as formas de ensinar – dimensão técnica, ser 

professor/a da educação superior remete assim, à necessidade de constante 

processo de aprender. Aprender sempre é uma característica da formação 

docente. Então, aprender é um processo e uma ação. Ação que se realiza em 

processo. A aprendizagem assim é algo que se processa em nós, não como 

um momento estático, mas como um construir constante nos colocando em 

frente a situações novas em confronto com as aprendizagens já construídas. 

Logo, não aprendemos tudo, de uma única vez, nem tudo que existe, vivemos 

numa dinâmica de ir aprendendo constantemente. 

 

Aprender também é uma relação que estabelecemos conosco, com os 

outros e com o mundo, o que exige um sujeito que têm uma existência no 

mundo, que pertença a um espaço e tempo e execute uma atividade 

(Charlot,2000). 

 

Para aprender, tomando como base Charlot (2000), precisamos nos 

constituir como sujeitos encarnados, ativos, temporais, providos de afetividade. 
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Nesse sentido, é um aspecto inseparável da identidade. Uma identidade que se 

constrói socialmente, também. 

 

Aprendemos a ser professor/a e, como professores/as, continuamos a 

aprender o que significa, como afirma Freire (1999, p.21): “reconhecer que 

somos seres condicionados e não determinados, que o futuro, permita-se-me 

reiterar, é problemático e não inexorável”. Condicionados porque nos fazemos 

com os outros, nas relações que estabelecemos e nas ações que vivenciamos. 

Entendemos, entretanto, que até mesmo os condicionamentos propõem 

brechas as quais se abrem para a construção da autonomia e da criatividade, 

naqueles entrelaçamentos que propõem o novo, o inusitado, o diferente. Isso 

nos remete novamente a Freire (Idem, p.31) ao afirmar que “o conhecimento 

novo supera outro que antes foi novo e se fez velho e se ‘dispõe’ a ser 

ultrapassado por outro amanhã”. 

 

 Neste estudo, concebemos a formação como uma ação contínua na 

perspectiva de desenvolver e aprimorar o indivíduo, como enfatiza Zabalza 

(2004) e como uma atividade inerente à ação docente a qual possibilita a 

construção de patamares cada vez mais avançados de saber, Porto (2000). 

 

 Caracterizamos a formação para a educação superior como atividade 

docente, contínua, que se constrói através de uma prática individual e coletiva. 

Admitemos, assim que o/a docente da educação superior não deveria se 

caracterizar pelo improviso, nem por práticas estagnadas e pré- estabelecidas 
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antes o que o/a caracteriza é o “cuidado com sua formação” e a busca 

constante desta. 

 

1.1. O sentido da formação docente 

  

O tema da formação nos remete a vários significados, entre eles 

destacamos os registrados no Dicionário Novo Aurélio século XXI: ato, efeito 

ou modo de pensar; constituição, caráter; maneira porque se constituiu uma 

mentalidade, um caráter, ou um conhecimento profissional.  Essas idéias 

mantêm relação com uma ação que envolve um movimento e uma dinâmica 

próprios, que vão se constituindo a ponto de imprimir um caráter, uma marca, 

uma especialidade que distingue pessoas, e produz um conhecimento. 

 

Nesse sentido, a formação docente torna-se “o ato de assegurar o 

conhecimento reflexivo, sem desconsiderar o técnico, exigindo aprofundamento 

e escolhas pedagógicas” (Macedo, 2001, p.33) que apontam para o novo, que 

se abre a novas possibilidades e que garanta as condições de transmissão e 

produção de conhecimento. 

 

Desse modo, “a formação exige essencialmente uma fundamentação 

teórica que possibilite ao profissional docente competências e capacidades 

para transmitir a para produzir conhecimento” (idem, p., 34), com condição para 

a realização de uma prática reflexiva e de tomada de ação. Nessa direção, “a 

formação vai se constituindo a partir da associação entre o conhecimento 
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teórico e o conhecimento prático, em que ambos não podem se restringir à 

dimensão técnica do exercício do trabalho” (idem, p. 35). 

 

Entre os pesquisadores que vêm tratando a questão no ensino 

universitário, Zabalza (2004) traz uma análise direcionada a importância de 

confrontar a idéia de formação com a ação de conformar o indivíduo a uma 

forma, um padrão, apresentando-a na perspectiva de desenvolver e aprimorar 

o indivíduo ou como expressa: 

 
A importância da formação deriva, a meu ver, de sua necessária 
vinculação ao crescimento e ao aperfeiçoamento das pessoas, 
aperfeiçoamento que tem de ser entendido em seu sentido global: 
crescer como pessoas. Levando isso ao extremo, torna-se 
desnecessário falar a respeito da contínua formação se não é sob a 
perspectiva de crescer como pessoa (ZABALZA, 2004, p.34). (grifos 
do autor) 

  

Ser professor/a não se restringe à aquisição de técnicas, um diploma, 

domínio de determinados conhecimentos e metodologias, é também tudo isso, 

mas dentro de um processo de fazer-se constantemente. ”Se a competência 

técnica é indispensável, ela é apenas uma das vertentes dos saberes do 

professor: seus princípios e contornos só poderão ser úteis na medida em que 

estiverem definidos por marcos mais amplos” (Cunha, 1999, p.145). Conforme 

Marcelo (1999, p.26), a formação é um: 

 

... processo sistemático  e organizado mediante o qual os professores 
– em formação ou em exercício - se implicam individualmente ou em 
equipa em experiências de aprendizagem através das quais adquirem 
ou melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições e 
que lhes permitem intervir profissionalmente. 
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 Tornar-se professor/a implica, pois, um processo que se caracteriza de 

forma sistemática e organizada no desenvolvimento de “experiências de 

aprendizagens”, as quais possibilitam uma intervenção profissional. Esse 

processo é construído coletivamente também. Entretanto, temos observado 

uma busca dos/as professores/as de forma individual, um trabalho solitário que 

não se compromete na construção de experiências conjuntas e no 

desenvolvimento de um trabalho coletivo. 

 
Além disso, até mesmo a responsabilidade da formação contínua se 
dá de forma cumulativa e individual, incentivando-se cada um para 
que faça seus cursos e sua carreira, idéia que dificilmente coabita 
com uma profissionalidade solidária, em que o projeto educativo do 
espaço de atuação seja o núcleo do próprio aperfeiçoamento 
pessoal.(CUNHA, 1999, p.134) 

 

Entre os professores da educação superior, o trabalho coletivo ainda não 

se consolidou (enquanto ideal a se atingir), “acostumados a processos de 

planejamento, execução e avaliação das atividades (tanto de pesquisa, como 

de ensino) de forma individual, individualista e solitária”. (Pimenta, Anastasiou e 

Cavallet, 2003, p.277).   A prática docente vem se constituindo em uma 

atividade solitária. Esquecendo os professores que foi “aprendendo 

socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era 

possível ensinar” (Freire 1996:26). 

 

Cunha (1999) também acrescenta que o isolamento e o individualismo 

são frutos da intensificação do trabalho do professor cuja ênfase são as tarefas 

individuais e não coletivas e o pouco tempo de convívio com os colegas, 

somado à ausência de um projeto pedagógico que concentre as energias e 

defina um eixo de trabalho na instituição e quando 
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Não há trocas, os bons trabalhos se mantém no anonimato, não se 
compatibilizam experiências e resultados que possam gerar 
conhecimentos e saberes que fortaleçam a profissão.[...] Isto reforça 
a percepção do professor como artesão solitário, estimulando o 
isolamento e criando a idéia de que a autonomia significa um 
investimento individual (idem, p.140). 
 

 A necessidade de um trabalho coletivo construído dentro de um eixo na 

instituição, nos remete à compreensão que Sobrinho (2003, p.179-180) nos 

coloca de ser a formação o fim da instituição, a qual envolve todos que fazem 

parte dela. Diz o autor: 

 

Desde logo é imprescindível esclarecer que a formação diz respeito a 
todos que convivem nessa comunidade educativa. Todos se inserem 
em processos sociais e inacabáveis de formação. Também é preciso 
declarar que a formação, como a entendemos, não se reduz 
simplesmente à preparação ou treinamento profissional, nem somente 
à necessária capacitação técnica, tampouco ao imprescindível domínio 
do saber e do saber-fazer. Todas essas competências cognitivas e 
práticas têm enorme importância e de modo algum devem ser 
negligenciadas, pois fazem parte essencial da formação individual, das 
demandas dos países, das necessidades das sociedades e da 
humanidade em geral. Porém, são parte, e não a totalidade. 

 

 Compreender a formação como processo social e inacabável é assumir 

a dimensão contínua. E como tal, compreende os aspectos técnicos, o 

atendimento à demanda social, um investimento pessoal, domínio do saber, 

mas também um processo social, coletivo e inerente ao trabalho do/a 

professor/a como ser formador e que se forma também. Um processo 

inacabável como salienta Sobrinho (2003), inconcluso como enfatiza Freire 

(1999), construído nas práticas, nas experiências que são refletidas 

coletivamente. 
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 Partimos da concepção de que a formação docente continuada como 

prática social é um refazer e refazer-se que se sustenta na própria ação, nas 

experiências adquiridas individualmente e/ou em grupo, na produção de um 

conhecimento específico e na prática do estudo constante. Nesse sentido, é 

um movimento constante de busca, de ver e de se rever na ação desenvolvida, 

o que implica refletir sobre ela, pois a mesma (a ação docente) é orientadora 

da necessidade de formação, aponta caminhos, estabelece trajetórias, conta 

êxitos e fracassos. Nesse processo, os/as professores/as se constituem, 

imprimem a si mesmos um caráter que os/as distingue, constroem uma 

identidade. 

 

A identidade construída pode ser pessoal ou coletiva. A primeira é 
configurada pela história e experiência pessoal e implica um 
sentimento de unidade, originalidade e continuidade, enquanto que a 
segunda é uma construção social que se processa no interior dos 
grupos e das categorias que estruturam a sociedade e que conferem 
à pessoa um papel e um status social. A identidade profissional 
configura-se como uma identidade coletiva [...] configurada por meio 
de uma dupla transação que o sujeito realiza: uma interna, do sujeito 
com ele mesmo, e outra externa, do sujeito com o 
mundo.(BRZEZINSKI, 2002, p.8)   

 

 

 

1.2. A identidade do professor: processo de construção social 

 

 Discutir formação como um processo no âmbito da profissionalização 

coloca-nos no debate da identidade. A identidade é algo que construímos no 

percurso de nos constituirmos enquanto indivíduos ao longo da vida. Um 

processo de construir e reconstruir que realizamos coletivamente para nos 

definirmos individualmente.  



 

 

47

 

Como um conjunto de elementos a identidade individual apresenta-se 

como resultado de três identidades: a pessoal que diz respeito à estrutura do 

eu – a imagem, o reconhecimento e o diferenciamento de si mesmo; a social, 

relativa aos papéis experimentados no percurso da história do indivíduo e, a 

situada, referente à organização das identidades frente a uma situação dada, 

que envolve uma ação do indivíduo, necessitando o mesmo se posicionar, 

decidir e escolher. Entre as dimensões da identidade: pessoal, social e situada, 

é na dimensão social que a questão profissional se situa. 

 

 A identidade é também um construto social, significa dizer que está 

imbuída de sentidos, que são produzidos por outros, traz em si significados, 

mas também vem sendo construída individual e coletivamente, implicando em 

produção de novos sentidos.  

 

Entretanto, o significado que o sujeito constrói parte dos significados 

sociais construídos. Nesse sentido, não temos uma identidade enquanto um 

bloco monolítico, antes é dinâmica e mutável. “As identidades estão, portanto, 

em movimento e esta dinâmica de desestruturação, reestruturação toma, por 

vezes, a forma de uma ‘crise de identidades’” (Dubar, 1997, p.239).  

 

Além disso, a identidade profissional traz a marca de uma construção 

coletiva dos saberes, dos grupos que formam as categorias profissionais e que 

se identificam e se distinguem em relação a outras categorias e outros grupos. 

Revela a identidade profissional uma dupla relação: do sujeito consigo e com o 
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mundo. O fato de ser coletiva não retira a dimensão do sujeito consigo mesmo, 

antes a reforça. Citando Freire (1999, p.59): 

 

percebo afinal que a construção de minha presença no mundo, que 
não se faz no isolamento, isenta da influência das forças sociais, que 
não se compreende fora da tensão entre o que herdo geneticamente 
e o que herdo social, cultural e historicamente, tem muito a ver 
comigo mesmo. 

 

  Entendemos que ser professor/a implica em construir-se enquanto um 

movimento constante, na interação com outros/as que também se vão 

construindo juntos. Tornamo-nos professores e este tornar-se imprime em nós 

a identidade fruto de nossas experiências conjuntas. Nesse sentido, afirma 

Dubar (1997, p.110) que, “não se faz a identidade das pessoas sem elas, 

contudo, não se pode dispensar os outros para forjar a sua própria identidade”.  

 

 Nos estudos sobre a identidade, Lopes (2001) define a Identidade Social 

a partir da Teoria da Identidade Social de Henri Tajfel. Segundo a autora, a 

“Identidade social da pessoa relacionar-se-á com a identidade social do grupo 

próprio e a distinção deste do grupo alheio” (Lopes, 2001, p., 132). 

 

 Assim, pertencer a um grupo representa semelhanças entre os 

indivíduos desse grupo e diferenças com os indivíduos de outros grupos. Tal 

sentimento de pertença que pressupõe uma identificação ao grupo é 

acompanhado de valorizações positivas e negativas que incluem a imagem que 

os indivíduos de um determinado grupo possuem de si mesmos - “uma 

diferença positiva para o grupo de pertença gera um prestígio elevado, uma 

diferença negativa gera um prestígio baixo” (idem, p. 132). 
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 Lopes (idem) trazendo as concepções de Henri Tajfel, acrescenta à 

discussão de que conseguir uma imagem positiva de si mesmo é um esforço 

dos indivíduos e que a pertença a um grupo pode contribuir para uma imagem 

positiva ou negativa de si mesmo, e que esta imagem é construída a partir da 

comparação com outros grupos. Afirma a autora (idem, p., 133) que: “Para que 

a identidade seja positiva o grupo próprio deve ser percebido como distinto e 

diferenciado positivamente de outros grupos pertinentes”. 

 

 Lopes também traz o conceito de identidade de Mortiner e Gecas como 

“um conjunto de elementos em função dos quais os indivíduos se definem a si 

mesmos, tais como atitudes, crenças, valores e experiências, (e seus) 

componentes valorativos e afectivos” (idem, p.145). 

 

 A identidade nessa perspectiva se apresenta como um conjunto de 

elementos que dizem respeito ao valor e ao envolvimento dos indivíduos frente 

a atitudes, experiências, crenças que são utilizados por esses na definição de 

si mesmos. 

 

 Estabelece Lopes (idem, p.146) que “a formação da identidade depende 

do jogo das identidades situadas e a mudança identitária envolve questões 

relativas à articulação entre estrutura e gênese da identidade”. 

 

 Assim, constituir-se uma identidade vai além do sentimento de pertença 

a um determinado grupo social, envolve um conjunto de valores, crenças, 
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experiências, atitudes que se desenvolvem no percurso da história do 

indivíduo, que comportam escolhas e decisões dos mesmos quando 

confrontados a situações que exigem uma ação. 

 

 Desse modo, é possível admitir que a identidade constrói-se como 

resultado individual e coletivo, ao mesmo tempo provisório e estável, objetivo e 

subjetivo no percurso das experiências, decisões, escolhas afetivas e 

valorativas dos indivíduos. 

 

 No desenvolvimento desse percurso, tomando as conceituações 

apresentadas por Lopes (2001, p.188), a identidade profissional é uma 

identidade social “que decorre do lugar das profissões e do trabalho no 

conjunto social e, mais especificamente, do lugar de uma certa profissão e de 

um certo trabalho na estrutura da identidade pessoal e no estilo de vida do 

actor”.Sendo específica de uma certa função e de um certo trabalho possui o 

caráter de identidade especializada, ligada a saberes especializados, 

específicos de uma determinada atividade. 

 

No domínio profissional, assume relevância a identidade profissional 
de base. Ela corresponde a uma trajectória e uma estratégia: ela é 
uma projecção de si, do passado no presente e do presente para o 
futuro, pondo em jogo a imagem de si, a aplicação das suas 
capacidades, a realização de desejos. Interessa saber como ela se 
foi iludindo e desiludindo em contextos profissionais cada vez mais 
marcados pela incerteza, pela surpresa e pela discrepância. 
(LOPES, 2001, p.194) 
 

Inserindo-se no debate, Pimenta e Anastasiou (2002) afirmam que o 

processo identitário se constrói no âmbito da prática social a partir dos 

significados sociais da profissão, pelo significado que cada professor confere à 
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atividade docente desenvolvida, pela revisão da própria atividade, pela 

discussão no campo teórico do conhecimento e da construção de saberes 

pedagógicos7. 

 

Entre as múltiplas dimensões da identidade pessoal temos a dimensão 

profissional e esta tem adquirido uma importância cada vez mais particular 

“Porque se tornou um bem raro, o emprego condiciona a construção das 

identidades sociais” (Dubar, 1997, p, 14). Nesse sentido, 

 
A identidade de alguém é, no entanto, aquilo que se tem de mais 
precioso: a perda de identidade é sinônimo de alienação, de 
sofrimento, de angústia e de morte. Ora, a identidade humana não é 
dada, de uma vez por todas, no acto do nascimento: constrói-se na 
infância e deve reconstruir-se sempre ao longo da vida. O indivíduo 
nunca a constrói sozinho: ela depende tanto dos julgamentos dos 
outros como das suas próprias orientações e auto 
definições.(DUBAR,1997,p.13) 

  

A identidade na sua dimensão social traz a profissão como um dos seus 

componentes. Uma profissão “caracteriza-se por um determinado 

conhecimento especializado que se revela através de suas práticas, 

especificidade, apropriação de atividade realizada e das normas que a 

constituem” (Macedo, 2001, p.23). 

 

É nessa ótica que entendemos a formação para a docência e, 

especificamente, a formação para a docência da educação superior, imbricada 

na identidade profissional que se constrói socialmente e se assume 

                                                 
7 Os saberes pedagógicos são aqueles que abrangem os saberes da experiência e os saberes do 
conhecimento específico e são construídos a partir das necessidades da ação docente em intervir na 
realidade. Ver PIMENTA, S.G. Saberes pedagógicos e atividade docente.São Paulo: Cortez, 1999. 
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individualmente, num processo que envolve escolhas, decisão, valores e 

crenças. 

 

Tomando como ponto de partida que um/a profissional se constrói e este 

construir-se é um movimento constante o qual se encontra imbuído de 

significados estabelecidos individual e coletivamente e pressupõe uma 

formação que não representa apenas um fazer, mas um fazer-se constante e 

coletivo, procuraremos no próximo capítulo, situar o cenário onde a 

profissionalização se torna necessária, assim como, os movimentos pela busca 

dos espaços de formação que emergem dos debates sobre a 

profissionalização docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II 
 

As exigências da profissionalização 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os estudos acerca da profissionalização nos remetem à idéia de 

profissão como a que “exerce um papel de afirmação pessoal do indivíduo, 

associando-se a um projeto de vida” (Macedo, 2001, p. 23). 

 

No Brasil, afirma Weber (2003, p.1128), “poucos são os estudos 

realizados sobre o professor como profissional sob a ótica da sociologia das 

profissões”. Esclarece Dubar (1997) que o termo profissão deriva da “Profissão 

de fé”, um juramento que englobava três compromissos: a observação às 

regras, a guarda dos segredos e a prestação de honra e respeito aos jurados, 

aqueles eleitos e reconhecidos a quem se devia a prestação de honra. 

 

Em sua gênese, a profissão exige uma formação especializada e 

emerge num contexto de especialização dos serviços, do aparecimento de 

associações profissionais e são regidas por um código de deontologia. 

... O mais importante e bonito do mundo é isto: que as 
pessoas não estão sempre iguais, não foram terminadas -
mas que elas vão sempre mudando. 

Guimarães Rosa  
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 A profissionalização docente no Brasil tem sido uma luta histórica do 

movimento docente, acompanhada de uma apropriação deste discurso pelo 

Estado. Nesse sentido, “O significado de profissionalização e autonomia pode 

variar de acordo com quem pronuncia essas palavras e o lugar de onde são 

pronunciadas” (Hypólito, 1999, p.97). Grifos do autor 

 

 Hypólito (1999) nos apresenta dois significados possíveis ao longo da 

história da educação no Brasil engendrados em relação à profissionalização 

docente. O primeiro diz respeito às reivindicações dos professores por 

condições de trabalho que efetivem uma “real profissionalização”, presentes, 

por exemplo, nos movimentos de reforma da educação e o segundo, como 

solução para os problemas da educação, utilizado contra os professores, 

“quase sempre para responsabilizar professores e professoras pelas mazelas 

da educação” (idem, p.81). 

 

Ambos discursos atendem a determinados interesses, defendem 

posições, trabalham diferentes sentidos e se colocam em espaços de poder 

diferente.8 

 

No discurso sobre a necessidade de uma profissionalização para a 

docência na educação superior, observamos o estabelecimento de um sistema 

de avaliação. Hypólito (1999, p.83) afirma que: ”Assim, a avaliação do trabalho 

docente, a formação de professores, a profissionalização, os estatutos de 
                                                 
8 Feldfeber e Imen (2003, p.169) analisando o contexto da reforma educativa na Argentina afirmam: “Os 
debates em torno ao conceito de profissionalização docente se desenvolvem ao redor de concepções 
divergentes e mesmo antagônicas sobre a formação docente e o exercício do papel, englobando a 
definição de seus alcances e seus limites, assim como seu direcionamento”. 



 

 

56

carreira e muitos aspectos decorrentes passaram a ser elementos básicos no 

discurso dominante”. 

 

Iniciemos com a reflexão que nos colocam Deacon & Parker (1999, 

p.107), que, “Para recusar e criticar o que somos, devemos, ao menos num 

sentido mínimo, ter descoberto o que somos ou como somos constituídos e ter 

imaginado e inventado que novos tipos de sujeito poderíamos ser”. Se, somos 

constituídos, significa que foram estabelecidos critérios e exigências para essa 

constituição, os quais engendrados na sociedade, quando há o 

estabelecimento do tipo de profissional que se faz necessário para o 

atendimento às suas necessidades e, nas relações que estabelecemos nas 

nossas vidas. Destacamos, entretanto, que estes critérios e essas exigências 

não determinam o profissional, antes estabelecem o tipo necessário para 

aquela sociedade e aquele momento histórico. 

 

O debate sobre a profissionalização docente se estabelece num cenário 

de novas configurações da sociedade acerca das relações de trabalho 

(flexibilização das leis trabalhistas, aparecimento e desaparecimento de 

profissões, empregabilidade, proliferação do setor terceirizado), da difusão e 

produção do conhecimento (novas mídias, tecnologias, sociedade virtual, 

meios de informação e comunicação) os quais exigem dos profissionais uma 

necessidade contínua de formação. 

 

 Diante desse cenário, não é de se estranhar a ampliação de cursos e 

programas de formação em todas as esferas do ensino, inclusive aqueles que 
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se dedicam à formação inicial e que buscam atender à necessidade 

emergente, os quais muitas vezes sem a qualidade necessária à formação 

requerida. Segundo Hypólito, (1999, p.91): 

 
Embora os requerimentos legais para o exercício do magistério 
exijam uma formação cada vez mais elevada (nível superior), e 
apesar de os anos de escolaridade terem aumentado, os cursos de 
formação docente têm, eles mesmos, sofrido um processo de 
enfraquecimento e desqualificação, bastante debatido nos últimos 
anos. Mais recentemente, esse processo pode ser identificado nas 
novas políticas governamentais para a área, nas quais fica muito 
nítido o aligeiramento da formação docente, através de cursos de 
curta duração, de cursos à distância sem a devida infra-estrutura de 
apoio, e outras experiências ditas “inovadoras”. – grifos do autor 

 

 Em relação à formação do profissional que atua no ensino superior 

observamos também, nesse movimento dinâmico na perspectiva da 

profissionalização docente, algumas instituições que vêm efetivando no seu 

interior, programas que apontam uma reflexão coletiva sobre a prática 

desenvolvida pelos professores, em busca de constante autonomia da mesma, 

num diálogo sistematizado com os saberes engendrados em suas atividades 

cotidianas. 

 

 Encontramos como exemplos desse movimento, as iniciativas da 

Universidade de Pelotas - UFPel desde 19789; Unerj, Centro Universitário de 

Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina; da UFPR, Universidade do 

Paraná, em especial no curso de Agronomia; USP, Universidade de São Paulo 

– Programas de Aperfeiçoamento do Ensino10; PUC-PR – Articulação 

                                                 
9 Referência a este trabalho ver: FERNANDES, C.M.B. “Formação do professor universitário: tarefa de 
quem?” In: MASETTO, Marcos. Docência na universidade. SP: Papirus: 1998 
10 Referência a este trabalho ver: SEVERINO, Antônio Joaquim e FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. 
(orgs) Formação docente: Rupturas e Possibilidades. Campinas: SP: Papirus: 2002 
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Graduação-Pós-graduação - Programa de Capacitação Docente11; UFPE, 

Universidade Federal de Pernambuco - Projeto de Atualização Didático 

Pedagógica da Docência Universitária, Centro de Educação12 e outras.  

 

 A busca por espaços de formação também pode ser explicada pela 

expansão de iniciativas do setor privado de instituições de ensino, o que vem 

proporcionando oportunidades de emprego. Esses espaços vêm sendo 

assumidos por outros profissionais na área de ensino que, muitas vezes, nem 

se reconhecem como professores, nem possuem uma formação docente, e 

apenas encontram-se professores por circunstâncias de aguardar o tempo e a 

oportunidade de inserção na atividade que de fato almejam para suas vidas, o 

que caracteriza uma improvisação da atividade docente (Monlevade, 1997; 

Masetto, 2000; Pimenta e Anastasiou, 2002). 

 

 O cenário atual no Brasil também apresenta o surgimento do trabalho 

autônomo e terceirizado. Pimenta e Anastasiou (2002) como exemplo desse 

fato, denunciam a contratação de serviços de professores de Educação Física, 

em academias e a substituição do trabalho do professor por monitorias, o que 

caracterizaria, segundo as autoras, um improviso da função docente. 

 

                                                 
11 Referência a este trabalho ver: ZAINKO, M.A.S.”Desafio da Universidade contemporânea: o processo 
de formação continuada dos profissionais da educação”. In: FERREIRA, N.S.C. (org). Formação 
Continuada e Gestão da Educação. São Paulo: Cortez, 2003. 
12 Referência a este trabalho ver: MELO, Márcia M.O. “Crises na sociedade e seus desdobramentos no 
currículo e na docência universitária”. In: XI Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. 
2004. CD-ROM do encontro.  Não é nosso objetivo discutir os programas estabelecidos pelas instituições 
de reflexão sobre a profissionalização docente, embora admitamos a importância destes sobre a temática 
abordada neste trabalho. 
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 No debate da profissionalização, o improviso na função docente tem sido 

observado na história, basta recorrer-se às exigências da formação do 

professor da educação superior desde a época do Brasil Colônia, quando se 

escolhiam os docentes entre aqueles que eram considerados bons 

profissionais e que ajudariam os alunos a ser tão bons quanto eles. A grande 

ênfase no fazer pelo fazer13 e que “é fazendo que se aprende”. Valores que há 

muito não são considerados na formação de qualquer profissional e muito 

menos para a época de hoje.  

 

Nesta mesma análise, Cunha (1983) nos aponta que as discussões 

sobre a educação superior, na república populista de Vargas, já estabeleciam 

debates sobre a questão dos critérios que envolveriam a função docente nesse 

nível de ensino. A ênfase na formação docente se alia à concepção de 

universidade, ora no ensino, ora na pesquisa, assumindo critérios diferenciados 

no recrutamento dos professores. 

 

Acompanhar as exigências e critérios para a formação do professor da 

educação superior ao longo da História nos permite visualizar alguns marcos 

da própria constituição dessa educação no Brasil, e compreender o que a 

diferencia no contexto dos anos 1990, embora cada contexto estabeleça-se, 

constitua-se trazendo consigo outros contextos e outros discursos outrora 

produzidos. 

 

                                                 
13 Sobre esse processo ver PIMENTA, S.G. e ANASTASIOU. Docência na universidade. São Paulo: 
Cortez, 2002. 
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2.1.Exigências e critérios para o exercício do magistério superior no 

Brasil 

 

A educação superior no Brasil tem sua forma embrionária nas classes de 

Filosofia e Teologia que, desde o século XVII, os jesuítas mantinham com a 

finalidade de preparar padres ou para as atividades do clero diocesano. 

Segundo Monlevade (1997, p.25): “É importante também desmistificar a noção 

que muitos temos de que a vinda de D. João significou a implantação do 

Ensino Superior no Brasil”. 

 

 Ter sua origem atrelada à Igreja parece caracterizar a Educação 

Superior no Brasil e no mundo! Como afirma Minogue (1981, p.15), as “escolas 

religiosas... se tornaram com o tempo o solo que cresceriam as universidades.” 

 

 O segundo modelo inspirador (o primeiro foi jesuítico) dos cursos 

superiores desenvolvido no Brasil foi o padrão francês da universidade 

napoleônica (Ribeiro, 1982) que apesar de não ser transplantado na íntegra, 

mantém as características de uma autarquia, ou seja, uma corporação 

administrativa que goza de certa autonomia. Tal modelo enfatiza também a 

valorização das ciências exatas e tecnológicas, a desvalorização da filosofia, 

teologia e ciências humanas, a ênfase na profissionalização, constituindo-se 

num aglomerado de faculdades e escolas independentes.  

 

Afirma Fávero (1980, p.31-32) que as escolas superiores no Brasil 

“organizaram-se formalmente como um serviço público” voltadas, sobretudo, 
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“para a preparação de profissionais liberais: médicos, advogados, engenheiros 

[os quais] serviam de instrumento à ascensão social, manutenção e 

consolidação do regime” estabelecido. 

 

“É este o modelo brasileiro de universidade que se formou 

historicamente – uma grande escola de terceiro grau” Macedo (1989, p.18). 

Isso porque temos um sistema voltado para o ensino, “que assegura um 

diploma profissional, o qual dá direito a ocupar posições privilegiadas no 

restrito mercado de trabalho existente e assegura prestígio social” (Durham, 

1987, p.82). Grifos dos autores. 

 

Deparamo-nos agora com uma outra questão: o profissional requisitado 

para a efetiva ação docente nos cursos. 

 

Inicialmente, o quadro docente era formado pelas pessoas oriundas das 

universidades européias, entretanto, com a necessidade de profissionais para 

as diferentes áreas do conhecimento devido à expansão e crescimento dos 

cursos, eram recrutados aqueles profissionais de renome os quais ensinariam 

os alunos a serem tão bons quanto eles. 

 

 Acrescenta-se a isto, as análises de Ribeiro (1982) sobre as linhas 

estruturais básicas desse modelo, e que em relação à docência se expressam 

da seguinte forma: 
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[...] 3) O embasamento de todo o ensino superior na cátedra, como 
unidade operativa de docência e investigação, entregue a um titular 
através de procedimentos legais de caráter burocrático; 
4)A constituição de uma hierarquia magistral, regida pelo professor 
catedrático, cuja tendência é converter todos os demais docentes em 
seus ajudantes pessoais; 
5) A tendência para o crescimento das cátedras como quistos, a 
expensas da própria substância da Universidade sem contribuir para 
ela, pois buscam objetivos próprios, frequentemente de mera 
promoção pessoal do catedrático que, para isto, transforma a cátedra 
em instituto ou lhe acrescenta centros dotados de recursos próprios; 
6) a seleção do pessoal docente mediante concursos [...] em que é 
mais valorizado o brilho ocasional, revelado diante dos examinadores, 
do que todos os méritos da carreira intelectual anterior do candidato; 
7) A inexistência de uma carreira docente, explicitamente 
regulamentada, pelo que se multiplicaram as denominações 
provisórias para atender emergências tendentes à perpetuação, 
dando margem às forma mais claras de favoritismo na admissão do 
pessoal docente;[...] 
9) O caráter não profissional e honorífico da docência, mais desejada 
como título de qualificação e prestígio junto a clientelas profissionais 
externas à Universidade do que como carreira a requerer total 
dedicação;[...] 
13) a multiplicação desnecessária e cara do pessoal docente, de 
bibliotecas e equipamentos, em cada escola e cada cátedra;[...] 
(RIBEIRO, idem,p. 109-110) 

 

 

Analisando a docência da educação superior no Brasil na sua origem, 

observamos um descaso pela formação do profissional que vai atuar nesse 

nível de ensino, expresso pela ausência de uma carreira e de critérios 

baseados na produção acadêmica e na pesquisa, a instituição da cátedra 

vitalícia, presença de favoritismo, caráter não profissional da docência quando 

“profissionais liberais ou oficiais e militares se improvisavam como professores” 

(Monlevade, 1997, p.26). O título de professor universitário servia de prestígio 

fora da docência, e parece que ainda continua servindo hoje, como apontam 

Pimenta e Anastasiou (2002). 

 

A Educação Superior vem sendo objeto de críticas desde seu 

“nascimento” como nos aponta Cunha (1983) as mesmas circulam ora pelo 
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arcaísmo que envolve a sua estrutura e organização, ora pelo seletismo que 

diz respeito ao acesso aos seus quadros, o que caminha ao lado do 

reconhecimento de sua importância na garantia do acesso ao saber e às 

recompensas, primeiramente econômicas, de ascensão social tão pretendida 

pela população que se defronta com a necessidade de aprender. Segundo 

Neves (1992, p.82): 

 
Herdamos do século passado um conjunto de escolas isoladas que 
atendiam a formação de quadros considerados indispensáveis. A 
euforia modernizadora das primeiras décadas deste século trouxe à 
tona um rol de exigências, bem como apontou novas formas de 
organização institucional mais compatíveis com a nova etapa de 
desenvolvimento: o Brasil devia pesquisar, diferenciar a formação de 
quadros e ter universidades. 
 
 

 No bojo destas críticas e análise, está a questão do professor e sua 

atuação nesse nível de ensino. Ser professor exige uma formação, não se 

torna professor no improviso, e não é qualquer formação! Destacamos a 

necessidade de uma formação baseada nos conteúdos a serem ensinados e 

uma formação pedagógica, de trabalho com esses conteúdos, além de um 

processo de rever e rever-se constantemente. 

 

2.1. A década de 1930 e seus desdobramentos 

 

Em 1930, os debates sobre a educação superior trazem uma nova 

compreensão (nova para o Brasil, visto o modelo utilizado ter sido 

implementado na Alemanha em 1811 por Wilhelm Von Humboldt), a qual 

deveria se constituir como um lugar de produção de conhecimento e de 

pesquisa (Durham 1987).  Destes debates aparece uma nova estrutura: 
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Num modelo institucional que preserva boa parte da autonomia das 
antigas escolas, mas integra numa unidade maior que inclui uma 
formação nova: A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Neste 
sistema a Universidade é uma federação de escolas, uma das quais 
(a FFCL) se configura como numa mini-Universidade. (DURHAM, 
1987, p.85) 

 

Essa estrutura teve dificuldades de aceitação, visto a ênfase na 

pesquisa não fazer parte das demandas que constituíam o público da época. O 

êxito deste modelo que alia ensino e pesquisa foi observado de forma razoável 

na Universidade de São Paulo (USP), porque encontrou um chão propício onde 

a pesquisa serve de suporte ao desenvolvimento tecnológico. 

 

Cunha (1983) salienta que as discussões sobre a educação superior na 

república populista de Vargas, já apontam debates sobre a questão dos 

critérios que envolvem a atividade docente neste nível de ensino, trazendo 

inclusive os conflitos acerca dos títulos que deveriam ter os professores.  

 

A questão da docência se alia à concepção de universidade e 

dependendo da ênfase, ora na pesquisa, ora no ensino, vai assumindo critérios 

diferenciados no recrutamento dos professores. Quando a pesquisa e a 

dedicação à função de professor são consideradas no âmbito da formação 

como condição para a contratação do professor da educação superior na 

década de 1930, observamos uma diferenciação quanto às instituições e ao 

estabelecimento de mecanismos profissionais nesse nível de ensino. É o caso 

da fundação da USP, como acentua Durham (1987, p.87): 

 

Foi a precoce institucionalização, na FFCL [Faculdade de Filosofia 
Ciências e Letras] da USP, do modelo francês de doutoramento como 
exigência prévia para o concurso de catedrático que garantiu a 
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dedicação à pesquisa da geração de jovens assistentes brasileiros 
que veio a substituir os professores contratados no exterior. Na 
grande maioria das Universidades brasileiras, em que os cargos de 
titular foram precocemente preenchidos com docentes provenientes 
das escolas profissionais e o doutoramento não foi instituído, os 
mecanismos dos concursos públicos não foram suficientes para 
garantir a renovação intelectual e a prática sistemática da pesquisa – 
além do mais, facilitaram a constante ingerência de critérios políticos 
no acesso às posições de mando e prestígio e a hegemonia dos 
valores das classes dominantes tradicionais.   
 

 
Entretanto, a autora citada enfatiza a importância das faculdades de 

Filosofia para “alargar o horizonte intelectual da formação universitária” e 

ampliar “o acesso ao Ensino Superior” além da formação dos quadros de 

professores para os ginásios e escolas normais (idem). 

 

Em 1931, é aprovado o Estatuto das Universidades Brasileiras14, que 

pode ser considerado como um marco para a concepção da universidade no 

Brasil. Nesse, temos a institucionalização da cátedra. De fato a cátedra no 

Brasil vem desde 1827, com a criação dos cursos jurídicos, quando : 

 
É retomada no Estatuto das Universidades Brasileiras, o qual 
preconizava que a vitaliciedade não seria adquirida apenas por 
concurso, mas após dez anos de atividades docentes. Neste período 
o professor deveria oferecer novas provas de capacidade: trabalhos, 
dedicação ao ensino, etc., decorrido um prazo, seria julgado por uma 
comissão, podendo ser investido na cátedra por título vitalício. 
(FÁVERO, 1980, p.51) 

 

Estudando o Estatuto das Universidades Brasileiras – Decreto nº. 19.851 

de 11 de abril de 1931, apesar de compreendermos que nem sempre a letra da 

lei é cumprida na íntegra, a formação do professor via cursos de pós-

                                                 
14 No Estatuto das Universidades Brasileiras – Decreto nº. 19.851 de 11 de abril de 1931, encontramos o 
título VII que dispõe sobre o corpo docente, expresso da seguinte forma: no artigo 48 encontramos que o 
corpo docente se constituiria de a) professores catedráticos; b) auxiliares de ensino; c) docentes livres; d) 
eventualmente professores contratados; e) outras categorias de acordo com a natureza peculiar do ensino 
em cada instituto universitário.  
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graduação aparece como condição da docência no bojo de uma formação 

acadêmica necessária ao exercício da mesma, acrescida da necessidade de 

aperfeiçoamento constante, pesquisa e produção científica. Apesar disso, os 

autores apontam que a promoção na docência da educação superior se 

efetivava de fato, na comprovação de títulos e muitos que chegavam à cátedra 

não se preocupavam e nem expressavam a necessidade de uma formação 

pedagógica, característica da profissionalização docente (Ribeiro, 1982; 

Cunha, 1983). 

 

A idéia da cátedra como salienta Fávero (1980) influencia as 

Constituições de 1934 e 1946. Na primeira, encontramos a garantia da 

liberdade de cátedra e a necessidade do concurso de títulos e provas para o 

seu estabelecimento e, na segunda, temos a retomada do mesmo texto com as 

mesmas exigências. A diferença entre as duas está que, em 1946, a exigência 

do concurso de títulos e provas para o provimento das cátedras também se 

estende ao ensino superior privado. 

 

O estabelecimento da cátedra traz muitas polêmicas. Os debates 

apontam para as reivindicações estudantis da mesma época que propunham a 

extinção da cátedra justificando que os catedráticos “não se esforçavam para 

se atualizar com os avanços da ciência e da técnica”, além de não trabalharem 

em conjunto e se isolarem em “seus compartimentos estanques” (Cunha, 1983, 

p.144). As reivindicações estudantis já apontam uma necessária formação 

continuada de docente do nível superior, compreendida como atualização 

constante e um trabalho que exige cooperação, troca entre os pares. 



 

 

67

 

Os debates da época também propunham a necessária modernização 

da educação superior, associando modernização ao desenvolvimento visto 

como:  

...requisito do rompimento dos laços de dependência que entravavam 
o desenvolvimento do país, como condição para a sua mais perfeita 
integração econômica, diplomática e militar no conflito entre o “mundo 
livre”, liderado pelos Estados Unidos, e a “cortina de ferro”, pela União 
Soviética. (CUNHA, 1983, p.152). Grifos do autor 

 

E apontam como modelo a ser seguido o Instituto de Pesquisa e 

Desenvolvimento (ITA) que começou a funcionar em 1947, no Rio de Janeiro, o 

qual apresentava “inovações acadêmicas”. Entre elas citaremos: 

I- estímulo à investigação e à pesquisa, principalmente nos cursos de pós-

graduação, visando a formar novos docentes e pesquisadores; 

II- os professores e os estudantes residiam no campo e dedicavam-se 

exclusivamente ao ensino e à pesquisa; 

III- carreira do magistério se estruturava de modo que o primeiro degrau, o de 

auxiliar de ensino, fosse em geral ocupado por estudantes de pós-graduação; 

IV- os professores eram contratados mediante sério exame do currículo 

(Cunha, 1983). 

 

 O ITA passou a ser modelo, e muitos professores e técnicos passaram a 

visitá-lo a fim de compreender sua estrutura para possível aplicação nos seus 

estabelecimentos de origem.   
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 A indução da modernização do ensino superior, alavancada pelo 

movimento iniciado pelo ITA, teve sua expressão maior com o “1º projeto 

orgânico de criação de uma universidade integrada” (Ribeiro, 1982, p.132). 

 

 A Universidade de Brasília (de existência curta) apresentava um novo 

modelo organizativo e se propunha a criar um paradigma moderno para o 

ensino superior que ultrapassasse o proposto pelo ITA e a formação de uma 

reserva de especialistas altamente qualificados (Fávero, 1994). 

 

 A lei nº. 3.998 de 15/12/1961, deu origem a “mais moderna universidade 

brasileira”. “A organização administrativo-pedagógica da universidade consistia, 

basicamente, num conjunto de institutos centrais e faculdades” (Cunha, 1983, 

p.172) e de unidades complementares onde se encontravam a Biblioteca 

Central, Editora, estádio, museu. Tal modelo substituía a divisão da 

universidade em faculdades isoladas e em cátedras.  Sua organização buscava 

a integração de ensino e pesquisa, autonomia, flexibilização e integração. 

Ainda admitia o regime de tempo integral para o docente, extensão como 

atividade inerente à mesma e a pós-graduação (Fávero, 1994) e, no que diz 

respeito à formação exigida dos professores: 

 

A universidade não teria catedráticos, mas professores contratados 
pela legislação trabalhista [...] A cátedra deixou de ser entendida 
como cargo para se constituir num grau universitário, como o 
doutorado e a livre-docência. A carreira docente admitia os degraus 
de professor – assistente, para mestres com o prazo de três anos 
para obterem o doutorado; de professor associado, para doutores; e 
de professor titular. Grifos do autor (CUNHA, 1983, p.173-174) 
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Os debates dessa época apontam para a importância da formação na 

atividade docente, a qual precisa ser compreendida como um processo e não 

um momento, disto decorrendo a ênfase na pesquisa e na atualização como 

requisitos deste profissional de ensino. Isso se refletiria na contratação dos 

professores e não na vitaliciedade. Aqui a formação é considerada como um 

movimento constante o qual permite contratações dentro de uma carreira 

docente. 

 

As mudanças na organização da educação superior nas décadas de 

1950 e 1960, são fruto de pressões oriundas da necessidade de 

desenvolvimento econômico, entendido como industrialização, como condição 

essencial para o fortalecimento de uma nação autônoma e a luta pela difusão 

do saber entre os vários segmentos da sociedade. Além da compreensão de 

que era, a mesma, fator fundamental de mobilidade e ascensão social. 

 

No bojo desse cenário, há uma preocupação com a formação do 

profissional que atuaria na educação superior. Nesse sentido, Neves (1992, 

p.83) afirma que: 

 
As décadas de 50 e 60 assistem a uma verdadeira reação [...] na 
forma de pressão por condições para o desempenho das atividades 
de formação qualificada e pesquisa. Surgem o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenadoria 
de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES), 
importantes agências de fomento e apoio. O ensino superior passou 
a ser cenário de projetos e movimentos políticos nacionalistas e 
desenvolvimentistas. Este movimento coincidiu com o 
aprofundamento da modernização e crescimento econômico. 
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2.2 A década de 1960 e a repercussão na educação superior até o início 

dos anos 1990. 

 

 A educação superior é compreendida na década de 1960 como “símbolo 

e condição de modernidade” (Neves, 1992, p.83) e, nesse sentimento, os 

ideais de “reforma” encontram um espaço propício para a sua fundação. Mas, 

podemos, contudo, destacar que nesta década a reforma não se imbuiu 

apenas de sentimentos de modernidade, mas também, do sentimento de 

controle necessário para a sua “neutralização política”, originado pelo clima 

autoritário e repressivo pós Golpe Militar de 1964. 

 

 As reivindicações por uma reforma da educação superior no que tange 

os professores que atuariam nesse nível de ensino, propunham o fim da 

cátedra compreendida como “falha estrutural”; e defendem a livre-docência; o 

regime de trabalho integral; a estruturação da carreira do magistério a partir de 

cursos de pós-graduação, o tempo de serviço e realizações profissionais. 

Entretanto, a educação superior acabou sendo organizada em outros 

parâmetros que valorizavam a modernização e o ajuste ao processo de 

desenvolvimento (Martins, 1987).15 

 

                                                 
15 Segundo Peixoto Filho (2004, p.66). “A Reforma Universitária veio a consolidar-se através da Lei 
5.540/68. Essa lei, ao mesmo tempo em que reconhece a autonomia administrativa, didático-científica, 
financeira e disciplinar da universidade, limita-a, através de instrumentos autoritários baixados pelas 
autoridades militares. A mais famosa dessas medidas foi o Ato Institucional nº5 (AI–5), de 13 de 
novembro de 1968, e o Decreto–Lei n° 477, de fevereiro de 1969; através dessas medidas autoritárias, o 
governo definia as medidas disciplinares ao que ele chamava de infrações que viessem a ser cometidas 
por professores, alunos e demais funcionários das universidades.” Entretanto, a Reforma, traz como 
ganho a tentativa de associação entre ensino, pesquisa e extensão e a institucionalização da pós-
graduação, visto sua preocupação com a formação continuada dos professores. 
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Encontramos, nesse período, a educação superior caracterizada pela 

expansão do setor privado, que “se deu através da multiplicação do mesmo 

elenco restrito de cursos e implicou a ampliação de quadros docentes, sem 

maiores preocupações com exigências de qualificação acadêmica” (Durham, 

1987, p.91), o que acarreta a desvalorização do setor pela adoção de pessoal 

pouco qualificado (idem). 

 

No cenário que se apresentava de desqualificação dos quadros as 

instituições que possuíam os seus docentes qualificados eram vistas de forma 

distinta na sociedade. A titulação é vista como mérito e como qualidade da 

instituição e dos seus serviços. 

 

A expansão, via setor privado, não em sua totalidade, com grande 

ênfase no ensino, descarta por sua vez a pesquisa que na época já era 

reconhecida como característica do trabalho deste nível de ensino. Tal atitude 

assumida por algumas instituições privadas resgata um perfil desenvolvido 

outrora na educação superior nos primórdios de seu aparecimento no Brasil, 

que consistia em galgar posições privilegiadas via diploma de nível superior e 

ter acesso a profissões reconhecidas e valorizadas socialmente 

(historicamente). A formação stricto sensu é a certificação do mérito de galgar 

patamares mais reconhecidos na sociedade e melhores salários. Não vemos 

essa preparação como uma etapa da formação docente que não se conclui por 

sua natureza contínua, e nem uma preocupação com a necessidade de formar-

se enquanto docente, continuamente. 
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Na efervescência das décadas de 1950-1960, encontramos os debates 

sobre a formação requerida para o professor da educação superior. Estabelece 

Fávero (1994) que, além dos debates que envolvem a extinção da cátedra 

encontramos a proposição de uma carreira, a qual é reconhecida como 

condição de melhoria do trabalho acadêmico, entretanto, ainda persistem 

problemas tais como: ausência da carreira na maior parte das instituições de 

educação superior privadas, regime de trabalho parcial ou horista, ausência de 

uma avaliação institucional nas instituições públicas e uma efetiva avaliação do 

trabalho docente que leve em conta exigências de uma formação em nível de 

pós-graduação stricto sensu e de produção acadêmica. Os debates da época 

já associam a exigência da formação a uma produção de conhecimento na 

área específica que envolve o desenvolvimento de pesquisas.  

 

As décadas de 1950-1960, no Brasil são vivenciadas pelos intercâmbios 

de cooperação técnica com o governo norte-americano. Acompanhamos a 

formação de educadores nas universidades americanas o que possibilitou a 

incorporação dos ideais daqueles na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

1961. Esse intercâmbio é acompanhado de momentos de rupturas nos 

períodos 1955-1957 e 1960-1964, por desentendimentos quanto à política 

econômica de Vargas e JK (Soares, 2000). 

 

Um fator relevante para a docência neste nível de ensino, foi a 

implantação e expansão dos cursos de pós-graduação, estimulados pela 

exigência dos mesmos para os incentivos salariais, os quais foram apoiados 

pelo Estado. Como ponto fundamental dessa expansão temos o Parecer 
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977/1965, cujo relator foi o professor e conselheiro Newton Sucupira, que traz a 

diferenciação entre lato sensu e stricto sensu, definindo os objetivos e 

amplitudes de cada um. Segundo Peixoto Filho (2004, p.94), “a pós-graduação 

stricto sensu foi tratada com maiores detalhes, como um sistema regular que 

prepara os profissionais de alta qualidade para o ensino, a pesquisa e a 

extensão”. 

 

A ênfase na pós-graduação trouxe como saldo positivo para a educação 

superior a associação da pesquisa às suas atividades. Weber (1999) 16 afirma 

que: 

 
As atividades de pesquisa, [...] passaram a caracterizar efetivamente 
a atuação universitária com a institucionalização da pós-graduação 
propiciada pela reforma universitária de 1968 e promovida, 
principalmente, pelas universidades públicas que, aliás, continuam 
responsáveis ainda hoje pela oferta de quase 90% dos Doutorados e 
mais de 80% dos Mestrados e por mais de 90% da produção 
científica e tecnológica. 

   

A expansão da educação superior nos anos que se seguiram à reforma 

universitária, predominantemente no setor privado, com grande ênfase na 

modernização e nos incentivos ao conhecimento científico e tecnológico, trouxe 

o problema da formação de quadros. Segundo Macedo (1989, p. 21): 

 
Aparentemente, o trem da história acelerou-se e passou sem que 
pudéssemos embarcar. Esta aceleração não foi prevista pelos 
planificadores e, por isso, as taxas de crescimento do pessoal 
científico e categorizado mantiveram-se, no país, em níveis 
ridiculamente baixos. 

 

                                                 
16WEBER, Silke. Texto apresentado na Mesa redonda - Políticas do Ensino Superior-perspectivas para o 
século XXI durante o seminário Democratização, Seletividade e Avaliação, realizado pela Faculdade de 
Educação da UFMG, Belo Horizonte, dezembro de 1999. 
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Coelho (1987, p.64) ainda afirma que a expansão ocorrida na década de 

1970 trouxe prejuízos à educação superior quando: 

 

Instituições administradas pela lógica do lucro, via de regra 
organizaram estruturas que não possibilitam condições adequadas à 
concretização do ideal universitário, escusando-se de oferecer ensino 
em áreas naturalmente deficitárias ou condições de trabalho 
compatíveis com o desenvolvimento da pesquisa e da extensão, o 
que comprometeu a qualificação docente e reduziu a atividade de 
ensino à reprodução de um conhecimento infenso à inovação e ao 
espírito crítico. 

 

Entretanto, salienta o autor citado, na época reitor da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas e vice-presidente do Conselho de Reitores 

das Universidades Brasileiras, que naquelas instituições onde o compromisso 

não era o lucro, houve um dimensionamento de sua atuação para a busca da 

excelência, inclusive na capacitação dos docentes. 

 

Na década de 1970, a política para a educação superior proporcionou a 

ampliação da oferta para este nível de ensino principalmente através da 

iniciativa privada em instituições isoladas voltadas para a profissionalização 

que se distanciam da produção de pesquisa. 

 

A década de 1980 traz ao cenário da educação muitos debates 

proporcionados pelo movimento de redemocratização do país. Entre esses 

debates nos confrontamos com a docência e os critérios para exercê-la na 

educação superior.  

 

Os debates sobre uma necessária reforma universitária se intensificam 

nesse período e em 1986, é criado o Grupo Executivo para Reformulação da 
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Educação Superior (GERES) através da Portaria ministerial nº. 100 e instalado 

em 03 de março de 1986 através da portaria nº. 170. Segundo Fávero (1994, 

p.170): 

 
O projeto (apresentado pelo GERES) elimina a indissociação entre 
ensino e pesquisa ou coloca-a de forma pouco clara; silencia a 
respeito do financiamento do ensino superior privado, matéria de 
fundamental importância, e sobre a qual a comunidade acadêmica 
esperava um pronunciamento por parte do GERES. 

 

A atitude de sustação do projeto deu-se por várias entidades da 

sociedade entre elas destacamos: Associação Nacional dos Docentes de 

Ensino Superior (ANDES), a União Nacional dos Estudantes (UNE), Federação 

das Associações de Servidores das Universidades Brasileiras (FASUBRA), 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência (SBPC) e o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 

(CRUB), como destaca Vieira (1987). 

 

Em relação à formação docente, Demo (1993, p.69-70), analisando os 

dados de 1986, chega à conclusão de que apesar da evolução da qualificação 

docente, esta ainda é insuficiente e, em relação aos estabelecimentos 

particulares e municipais, ele a considera escassa. E ainda afirma: 

 

O “índice de qualificação do corpo docente” teria decaído no tempo 
como regra geral, o que significa evasão de pessoal mais qualificado 
ou, pior ainda, sua exclusão, “optando-se” por contratação de pessoal 
mais “barato” [...] Nas públicas os professores menos qualificados 
ficavam pouco abaixo de 50%, e os doutores (mais docentes livres e 
pós-doutorados) subiam para quase 19%. Nas particulares, eram 
quase três quartos os docentes com baixa qualificação 
(graduação/especialização), restando por volta de 8% aqueles que 
tinham doutorado, livre-docência ou pós-doutorado. – grifos do autor 
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O autor ainda nos remete que a contratação de pessoal menos 

qualificado é uma opção mais barata para as instituições, principalmente as 

privadas. Continua o mesmo autor (Idem, p.133), afirmando que: 

 

É mérito da universidade federal, [...], ter construído a exigência 
acadêmica com base na pós-graduação. Entretanto, a pós-graduação 
consolidou-se, mais ou menos, sob o aspecto formal da titulação, 
continuando atrelada à capacitação para dar aula, não para a 
pesquisa. 
 

Analisando a universidade federal, Vieira (1992, p.98), traz para o 

debate a sua crise e afirma: “Hoje, a situação é de tal ordem que por vezes 

pensamos que a crise teria atingido seu patamar máximo” e continua, “A crise 

de ontem era a crise expressa pela necessidade de construção de uma 

universidade. A crise de hoje é uma crise de manutenção e de sobrevivência” 

(Idem, p.101). Trazendo dados de 1991, a mesma autora reflete, entre outras 

questões, sobre a situação do docente e afirma (Idem, p.104-105): 

 
Ao lado dos efeitos decorrentes do arrocho salarial e das dificuldades 
de manutenção das necessidades cotidianas das IFES, outro 
problema de relevo vivido por estas instituições é a avassaladora 
onda de aposentarias de docentes e técnicos [...] Se, por um lado, a 
renovação de quadros tem sua face positiva, não deixa de ser 
preocupante o fato de que as novas contratações não tem sido 
capazes de repor esta força de trabalho qualificada: a maioria dos 
substitutos selecionados no período e dos docentes nomeados [...] 
tem apenas nível de graduação.  
 

   

Belloni (1986), num painel sobre “A História recente da Universidade 

Brasileira”, no Seminário “A Universidade Brasileira e a Constituinte”, revela-

nos o seguinte: “O plano de carreira outorgado pelo MEC no final de 1980” 

compreende a “progressão na carreira” como automática. “O chamado mérito, 

a chamada competência, é muito discutida, porque algumas pessoas acham 
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que isso é elitismo, mas que me parece ser diretamente relacionado com o 

desempenho da atividade acadêmica” e nesta compreensão do mérito, enfoca 

a privatização da educação superior como conseqüência da redução dos 

recursos públicos e assim se posiciona dizendo que: “Não se trata 

simplesmente de ser contra ou a favor do ensino público ou privado, mas 

recuperar o elemento essencial de que a educação deixa de ser considerada 

um serviço público para ser considerada um objeto de lucro” (s/p).  

Somando-se a esse debate, Demo (1993) traz o dado que em 1986 do 

total dos cursos superiores 53,6% eram particulares. Esse dado confirma o 

crescimento das instituições particulares. 

 

 A grande preocupação dos autores sobre a expansão do setor privado 

se concentra, em parte, na pouca qualificação docente para o exercício da 

docência da educação superior. A ênfase sobre a formação do profissional da 

educação superior perpassa a história, principalmente em momentos em que 

há a exigência de quadros para o atendimento as demandas da 

sociedade/mercado. Além de que, a qualidade da instituição vem sendo 

associada à qualidade do professor. Tomando as palavras de Demo (1993, 

p.77): 

 
Como regra, a qualidade da instituição é a qualidade do corpo de 
professores. Aquela que não consegue estabelecer mérito acadêmico 
como parâmetro central de sua definição histórica e social, não o 
merece, não o tem. Tende a inutilidade e ao vazio. 

 

Leite e Morosini (1992, p.246) em análise sobre a Universidade no Brasil, 

afirmam a partir dos dados do MEC, que em 1991: 
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Das 918 instituições de ensino superior, somente 10,4% são 
universidades e 89,06% são instituições não universitárias, aí se 
incluindo escolas integradas e isoladas. Nas instituições não 
universitárias há o predomínio absoluto das instituições privadas 
(79,48%), e nas universidades os percentuais entre instituições 
privadas e públicas são muito semelhantes” 

 

As autoras citadas ainda trazem o dado que em 1991 na Universidade 

Pública, encontramos 30% dos docentes com Mestrado e 22% com doutorado, 

em comparação com as universidades privadas com 18% dos docentes com 

mestrado e 7% com doutorado. Nas instituições não universitárias os dados 

são ainda mais alarmantes: nas públicas 14% com mestrado e 8% com 

doutorado e nas privadas 13% com mestrado e 4% com doutorado. No Brasil, 

como dado geral, 22% dos docentes com mestrado e 13% com doutorado. A 

formação stricto sensu é uma marca de qualidade da instituição e, 

conseqüentemente, de seu ensino, como vem sendo apontada historicamente. 

 

Se compararmos os dados entre 1991 e 1995 em relação ao Brasil, 

tivemos um aumento percentual de 2% neste intervalo de anos. O mestrado 

passou de um patamar de 22% para 24% em 1995 e, o doutorado, de 13% pra 

15,19%, no mesmo período. (Tabela 1 anexo) 

 

Percebemos uma progressiva melhora na formação docente, mas ainda 

nos deparamos com docentes sem uma formação adequada para o exercício 

da docência na educação superior no que se refere à sua qualificação, e uma 

concentração significativa de graduados e especialistas, com exceção da 

esfera Federal que mantém a maior concentração dos seus docentes em nível 

de mestrado e doutorado. Percebemos também a grande concentração das 
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funções docentes na esfera Particular, visto que das 145.290 funções 

docentes, 69.022 aí se encontravam, o equivalente a 47,50%. O que comprova 

a expansão dessa esfera de ensino, como apontava Cunha (1983), Neves 

(1992), Demo (1993), em análise sobre a expansão da educação superior via 

iniciativa privada. 

 

 

 

2.3. O contexto de 1990 

 

O contexto da década de 1990 nos apresenta uma política de 

avaliação17 da educação nacional, que associa a qualidade dos serviços 

oferecidos pela instituição, entre outros fatores, à formação dos seus docentes 

em cursos de pós-graduação stricto sensu.  Observamos que a exigência 

dessa formação é uma marca presente para a docência neste nível de ensino, 

no decorrer da história. 

 

Propomos então um repensar sobre o ser professor da educação 

superior cujos critérios se estabelecem além da exigência legal, entretanto, não 

a descartam, compreende-na como parte da formação, mas não a formação 

em si. O professor da educação superior necessita de um constante formar-se, 

construir-se na busca de uma identidade formadora “que se forma ao formar”, 

como disse Paulo Freire. Para ele, a “consciência do mundo e a consciência de 
                                                 
17 “A avaliação como estratégia de governo se fortalece sobretudo em virtude da adesão dos governos 
brasileiros ao neoliberalismo, desde 1990, e ganhou plena legalidade nos textos da nova Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (1996) e no caudaloso conjunto de documentos legais, normas e práticas 
que decorrem dela” (SOBRINHO,2003,p.74-75). 
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si como ser inacabado necessariamente inscrevem o ser consciente de sua 

inconclusão num permanente movimento de busca” (FREIRE, 1999, p.64).  

 

A formação docente, não se constitui um debate novo, proveniente da 

década de 1990 e nem surgiu com ela. A formação, como um processo 

contínuo, já vem sendo apontada pelas entidades da sociedade organizada 

como o movimento dos estudantes, desde as décadas de 1930-60, na 

compreensão que remete a uma atualização constante e um trabalho que exige 

cooperação, troca entre os pares (Neves, 1992; Ribeiro, 1982; Martins, 1987; 

Fávero, 1994). Nas décadas que se seguem ao período da Ditadura Militar, os 

debates sobre a formação retornam e com eles a necessidade de uma 

formação continuada baseada no repensar da profissionalização docente que 

se inicia com a exigência de uma pós-graduação stricto sensu, requerida para 

o magistério superior (Coelho, 1987; Peixoto, 1989; Fávero, 1994).  

 

Nos anos 1990, esse debate reascende mais uma vez, entretanto é 

silenciado nos documentos legais, a exemplo da LDB 9394/1996. 

 

Acompanhamos um silenciar sobre a formação nas exigências 

estabelecidas na nova LDB 9394/96, formação que vem sendo compreendida 

na esfera da literatura, como requisito para a atividade docente. 

 

O silenciamento sobre a formação, oculta, faz calar que a mesma é um 

processo complexo que envolve o trato com o conhecimento, a compreensão 

da realidade, a explicação do mundo, a relação com os sujeitos envolvidos no 
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processo, a construção de um saber, a reflexão de um fazer docente no bojo 

das relações que constróem uma identidade. Isto porque “ninguém pode 

ensinar verdadeiramente se não ensina alguma coisa que seja verdadeira ou 

válida a seus próprios olhos” (Forquin, 1993, p.9). Ser o conhecimento 

verdadeiro ou válido não implica que seja eterno. A natureza do conhecimento 

é um questionar constante sobre a sua validade e pertinência o que exige um 

movimento constante de rever os conhecimentos à medida que se revê 

enquanto formador frente aos conhecimentos considerados legítimos para 

serem ensinados. 

 

Como a formação continuada é vista pelo professor da educação 

superior? Existe relação para o docente entre a busca de cursos de pós-

graduação stricto sensu e a necessidade de uma formação continuada, 

característica da atividade docente? Ou a busca por esses cursos é reveladora 

da corrida para o atendimento às exigências estabelecidas no momento da 

avaliação da instituição, visto que a mesma poderá tomar atitudes políticas de 

substituição destes por outros profissionais mais “titulados”? 

 

2.3. 1. O cenário das reformas na educação superior. 

 

 O contexto da reforma começa a ser desenhado a partir da criação do 

Conselho Nacional de Educacional (CNE) – lei nº. 9131 de 24 de novembro de 

1995. Essa lei altera dispositivos da Lei 4024/1961. 
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A finalidade do CNE, conforme o artigo 1º da referida lei, se apresenta 

como a de desenvolver “atribuições normativas, deliberativas e de 

assessoramento ao Ministério da Educação, de forma a assegurar a 

participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional”.  

 

Segundo Weber (2002, p.91), o CNE “como órgão do Estado tem, assim, 

a tarefa de estabelecer normas congruentes com a legislação em vigor para a 

educação escolar, nos níveis da Educação Básica e da Educação Superior”. 

 

Quanto à Educação Superior, define uma sistemática de avaliação das 

instituições de ensino superior que importa em credenciamento, 

recredenciamento, autorização de funcionamento dos cursos oferecidos. Vale 

salientar, como bem coloca Weber (idem, p.91-92) que “qualquer conselho é, 

freqüentemente, instado a confirmar prioridades vinculadas a projetos ou 

programas governamentais e também a interesses de natureza corporativa 

além daqueles relacionados especificamente ao setor que representa”. 

 

Analisamos o contexto das reformas da educação superior, como parte da 

reforma do Estado, ocorrida no Brasil na década de 1990. Autores como, 

Cunha (2003); Silva Jr. (2002); Gomes (2002); Silva Jr. e Sguissard (2001); 

Afonso (2000); apontam que a Reforma do Estado traz um paradigma de 

Estado que se opõe ao de Estado de Bem-Estar Social, afastando-se das 

responsabilidades como provedor dos bens públicos e coletivos e assumindo 

um Estado forte, interventor e avaliador. Nesse sentido, afirma Sobrinho (2003, 

p.59-60): 
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Como “avaliador” ou “interventor”, o Estado costuma praticar uma 
avaliação predominantemente controladora e organizadora de suas 
políticas de distribuição de recursos - diretamente, sob a forma de 
orçamentos, indiretamente, por meio de premiações e incentivos -, 
hierarquização institucional com base em resultados de testes de 
rendimentos e quantificação de produtos, (re)credenciamento de 
cursos e acreditation. 
 

 

Assumindo a forma de Estado Avaliador, na prestação de contas do 

serviço, o Estado se pretende mais ao controle do que ao oferecimento dos 

serviços, o que num paradigma de Bem-Estar seria garantia de direitos e não 

serviços. Nesse sentido, aponta Afonso (2000, p.49): “O Estado vem 

adoptando um ethos competitivo, neodarwinista, passando a admitir a lógica do 

mercado, através da importação para o domínio público de modelos de gestão 

privada, com ênfase nos resultados ou produtos dos sistemas educativos” 

(grifos do autor). 

 

A ênfase do Estado quanto aos resultados ou produtos do sistema 

educativo faz emergir o interesse pela avaliação, a qual se torna um pré-

requisito para a implementação das reformas consideradas necessárias à 

renovação dos serviços oferecidos.  

 

Sob a bandeira da eficiência na administração pública, observamos o 

discurso da urgência por uma reforma que possibilitasse ao Estado, mais 

enxuto, dar conta do atendimento aos interesses de retorno à democratização 

esquecida nos anos antecedentes pelo regime militar e ao crescimento do país, 

tornando-o mais competitivo, produtivo e eficiente. Analisando o documento do 

Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE), Silva Jr. 
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e Sguissard (2001, p.40) compreendem que: “O Estado reduziria seu papel de 

prestador direto de serviços, mas manteria o papel de regulador, provedor e 

promotor destes serviços, entre os quais os de educação e saúde” - grifos dos 

autores. 

 

Esses fatores são considerados especialmente nos documentos do 

Banco Mundial sobre o Ensino Superior. Nessa perspectiva, apontam Silva Jr. 

e Sguissard (2001, p.73-74) que: 

As estratégias e ações de reforma... tendem a traduzir para o Brasil, 
com as adequações de praxe às especificidades de nível de ensino 
em nosso país, as orientações-chaves do BIRD/Banco Mundial 
visando a reforma do ensino superior (pós-médio, na linguagem do 
Banco) em países do Terceiro Mundo.18 

 

 Catani e Oliveira (2002, p.21), em nota de rodapé, apresentam que: ”É 

fundamental observar que há concordância entre a atual política do MEC e as 

orientações do Banco Mundial para a reforma da educação superior”.  

 

Placco (2003, p.439) nos alerta que “Importa não perder de vista o 

impacto que os processos avaliativos resultantes destas políticas possam ter 

no ‘microcosmos’ da sala de aula, no trabalho do professor e na aprendizagem 

dos alunos”, como o que temos visto acerca da “contratação de professores 

mais adequados aos estilos da avaliação” (Sobrinho, 2003, p.114). 

 

                                                 
18 “as políticas propostas para a América Latina, denominadas de ‘reformas de segunda geração’ são 
calcadas no aprofundamento do processo de desregulamentação e abertura econômica iniciadas nos anos 
80, aliadas à execução de programas sociais focalizados na população mais pobre. Esse novo pacote de 
reformas envolve principalmente: [...] reforma do sistema educacional... reforma institucional e 
reestruturação do Estado”. (SOARES, 2000, p.28-29). 
 



 

 

85

Mas não podemos esquecer que “A questão de fundo é de concepção 

de educação superior e da própria sociedade – o que realmente está em jogo” 

(Idem, p.115). 

 

 Analisando os dados acerca da titulação acadêmica dos docentes da 

Educação Superior (gráfico 1), Martins (2000, p.52) aponta que “o sistema 

conta com 165.122 docentes” e acrescenta afirmando que “54% dos docentes 

não possuem nenhum título conferido pela pós-graduação stricto sensu, uma 

vez que 35% são portadores do título de especialista e apenas 19% são 

graduados” além do fato de que a baixa taxa de titulação acadêmica se 

concentra nas instituições particulares, visto que “os dados evidenciam que 

76% dos doutores e 55% dos mestres estão concentrados nas instituições 

públicas”. Continua o autor (idem): 

 
Alguns estudos desenvolvidos sobre o sistema acadêmico nacional 
têm chamado a atenção para o grau de correlação entre o nível da 
qualificação acadêmica e a profissionalização da carreira docente no 
país, e nesse sentido os dados têm demonstrado que o cultivo de um 
ethos acadêmico e a efetiva prática da profissão acadêmica 
encontra-se implantada em uma pequena fração das instituições de 
ensino superior no país. 

 

 Apesar de muito discreto, os dados revelam que houve crescimento no 

corpo docente do ensino superior quanto à titulação acadêmica, se 

compararmos com os dados de 1988.  

 

Seria esta busca impulsionada pelo temor face as possíveis 

substituições? Como exigência de aprimoramento profissional? Como 

respostas às exigências do trabalho docente? O que mobiliza esses 
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profissionais para dar continuidade a sua formação profissional? O que 

procuram numa pós-graduação? Qual a perspectiva de formação continuada 

atribuída pelos professores? Qual a perspectiva de formação defendida pelos 

professores? 

 

Sobrinho (2003, p.116) nos alerta que a pressão por escolaridade é uma 

característica do mundo globalizado, “uma exigência das novas configurações 

da economia vinculadas ao desenvolvimento da tecnologia”, expansão da 

escolaridade, competição do mercado. Entretanto, ”é importante assinalar que 

o temor da perda de emprego funciona como um forte mecanismo de 

disciplinamento em um contexto de altos índices de desemprego e 

flexibilização das relações de trabalho” (FELDFEBER e IMEN, 2003, p.178). 

 

Observando os dados de 1998, sobre a função docente no ensino 

superior, após a implantação da lei 9394/1996, conforme dados do INEP, 

encontramos o seguinte quadro: 

 

 

 

Total Universidades Outras IES Grau de 

formação 

Total 

Geral Federal Estadual Municipal Privada Pública Privada Pública Privada 

Total 165.122 45.611 30.621 7.506 81.384 75.485 44.528 8.253 36.856 

Sem pós-

graduação 

30.890 7.767 5.512 1.049 16.526 12.518 8.908 1.810 7.654 

Especialização 57.677 8.303 8.158 4.332 36.884 16.992 17.830 3.801 19.054 

Mestrado 45.482 16.371 7.003 1.699 20.409 23.254 12.441 1.819 7.968 

Doutorado 31.073 13.170 9.948 426 7.529 22.721 5.349 823 2.180 

Tabela 2                       Funções docentes – Brasil 1998 

Fonte: MEC/INEP/SEEC 
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As funções docentes nas instituições privadas chegam a um percentual 

de 49,28% das funções existentes, existindo ainda uma concentração das 

privadas, no item especialização, com 45,32% das funções, diferentemente das 

federais cuja concentração se dá nos itens mestrado e doutorado, com 64,76%. 

A situação das instituições municipais ainda é mais alarmante com 28,31% 

apenas com mestrado e doutorado. A maior concentração das instituições 

privadas está nas instituições isoladas. 

 

Na análise dos dados do Censo de 1998, Peixoto19 (s/d) faz a seguinte 

análise: 

 

Na introdução do censo do ensino superior de 1998 encontramos 
ainda a referência a um aumento no número de professores (131.641 
em 1990, para 165.122 em 1998), e da melhora da qualificação 
docente em todo o país. O percentual de professores sem graduação 
no ensino superior caiu de 34,5% para 18,7%. Ocorreu uma pequena 
alta no percentual de professores com especialização (de 31,6% para 
34,9%); uma tímida, mais positiva elevação no percentual de 
professores com mestrado (25,5% para 27,5%), assim como aqueles 
com doutorado (de 12,9% para 18,8%). 

 

Segundo Schwartzman e Schwartzman (2002, p.1) em relatório para o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) “o setor 

privado é responsável pela maior parte da educação superior brasileira... 

representa uma indústria de aproximadamente dez bilhões de reais anuais, 

ocupando cerca de 200 mil pessoas dos quais 115 mil professores...”, segundo 

dados do INEP do Censo de 2000: 

 

Indicadores Categoria administrativa 

                                                 
19 PEIXOTO, Madalena Guasco. A expansão do ensino superior privado na década de 90. In: www. 
apropucsp.org. br/r14_r3.htm acessado em 14/06/04 

Tabela 3                       Funções docentes – Brasil 2000
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Docentes 

(percentual) Total 
Federal Estadual Municipal Privada 

Com mestrado 31,4 34,5 25,4 24,6 32,1 

Com doutorado 20,6 33,4 33,1 9,6 11,3 

Fonte: MEC/INEP In: Schwartzman & Schwartzman (2002) 

 

 Observamos um aumento significativo quando comparamos com os 

percentuais de 1998. Para o índice de mestres tínhamos 27,5% e agora 31,4% 

e de doutores que subiu de 18,8% para 20,6%, no total. Ainda a maior 

concentração da titulação encontra-se na esfera pública federal. Entretanto, os 

índices na esfera privada vêm aumentando já possuindo, hoje, um quantitativo 

de mestres, superior tanto em relação à estadual quanto à municipal, também o 

quantitativo de doutores na esfera privada se torna bastante expressivo, saindo 

de 9,2% para 11,3%, sendo comparados os mesmos períodos. 

 

 O aumento destes percentuais revelaria a necessidade reconhecida do/a 

professor/a sobre a formação continuada ou estariam os professores sendo 

pressionados pela legislação em vigor na busca dos cursos de formação, onde 

a mesma é um dos requisitos observados na avaliação institucional? Ou revela 

o medo da perda do emprego, impulsionado pela contratação de profissionais 

mais qualificados pelas instituições? 

 

 Analisando o perfil acadêmico das instituições pós-implementação da 

LDB 9394/1996, Balbachevsky (2000), afirma que os resultados das 

instituições criaram uma dinâmica no interior do setor privado, com a criação de 

universidades, a busca por alternativas que melhorassem a qualidade dos 
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cursos e “Muitas subiram o perfil acadêmico de seus quadros de professores 

recrutando profissionais prematuramente aposentados20 no setor público” 

(idem, p.151). Acrescenta, ainda, a autora que: “os últimos anos da década de 

noventa abrem uma nova era na história do ensino superior no Brasil”. (idem, 

p.152). No âmbito da discussão, Sobrinho (2003, p.117) acrescenta: 

 
É amplamente reconhecido que a pós-graduação brasileira prepara 
pesquisadores – embora seja necessário também admitir que, em 
muitos casos e na atual fase de aceleração dos cursos e dos limites de 
tempo para a produção das teses, ela efetivamente aumenta a 
capacidade de estudos, acrescentando conhecimentos, mas nem 
sempre e necessariamente oferece uma sólida formação em 
pesquisa.De qualquer modo, a pesquisa não é uma prática sistemática 
das instituições privadas, ressalvadas algumas boas exceções, e 
tampouco o é a formação de pesquisadores. 

 

Os cursos de formação stricto sensu garantem uma formação para a 

função de professor/a da educação superior ou apenas o aprofundamento dos 

conhecimentos específicos?  Os professores quando buscam os cursos, 

procuram uma preparação como especifica a lei ou uma formação como vem 

sendo apontada pela literatura como necessária à formação do/a professor/a? 

 

A diferença entre preparação e formação para os professores se insere 

no campo da discussão da identidade profissional e como afirma Aragón (2000, 

p.183): “a identidade do profissional universitário bem pode ser entendida a 

partir de sua maior ou menor percepção como possuidor de habilidades 

(ensinar e investigar) e conhecimentos” (tradução nossa).  

 

                                                 
20 Afirma ainda a autora que “A onda de aposentadorias precoces que acompanhou a tramitação da 
Reforma da Previdência abriu espaço para uma renovação importante dos quadros de professores de 
muitas dessas instituições. A novas exigências de qualificação dos docentes presentes na Lei de Diretrizes 
e Bases da educação forçou um recrutamento de novos professores em bases muito mais exigentes do que 
no passado” (Idem,p.146). 
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Apresenta o autor que a investigação vem se constituindo, para o 

professor da educação superior, na construção de práticas específicas de um 

grupo que através delas legitima suas atividades e se diferencia em relação 

aos outros. E esse processo conta uma dificuldade histórica na identidade do 

profissional, que consiste no reconhecimento de sua ação como professor o 

qual se identifica muito mais pelos conhecimentos específicos de sua formação 

na graduação, do que na docência e afirma “a profissão acadêmica é, ainda na 

atualidade, uma profissão fragmentada pela disciplina (a área de conhecimento 

na qual o acadêmico se especializou), que vem a constituir a unidade de 

atribuição básica do acadêmico” (Idem, p.184 – Tradução nossa). 

 

Segundo Sampaio (2000), no que diz respeito à preparação para o 

magistério superior, conforme o artigo 66 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – nº. 9.394/96, de 20/12/1996, a mesma deve ser obtida 

através de Programas de Mestrado ou Doutorado, entretanto: 

 
Havendo escassez de pessoal qualificado é admitida a docência, sem 
o título stricto sensu (artigo 52, inciso II, da LDB). Todavia, as 
instituições tendem a contratar mais Mestres e Doutores, porque a 
qualificação do corpo docente é fator importante na avaliação 
institucional, quando do credenciamento, ou renovação, além de que, 
até para lecionar na educação básica, é exigida licenciatura plena. 

 

 Essas exigências legais quanto à formação do professor da educação 

superior não são novas, como a história vem apresentando, mas hoje são 

traduzidas num novo contexto de necessidade de aumento das qualificações, 

para inserção do país em ambientes internacionais cada vez mais competitivos. 

E, nesse sentido, afirma Balbachevsky (2000, p.145): “O ensino superior tem 
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um papel crucial para modificar os padrões de inserção de nosso país na 

economia global”. E continua: 

 
No passado, boa parte das pressões pelo crescimento do ensino 
foram absorvidas pelo setor privado. Como se sabe, esse setor se 
expandiu principalmente através da proliferação de instituições 
pequenas e incapazes de garantir a qualidade da formação 
oferecida. Os baixos níveis de competição então vigentes na 
economia brasileira tornavam essa alternativa plenamente viável. 
Entretanto, essa não é uma saída desejável para os dias atuais, 
quando a qualificação de nosso trabalhador, e não apenas a sua 
titulação, entra na ordem do dia. 

 

 Neste trabalho, a formação apresenta-se como um elemento importante 

que pode contribuir para a profissionalização docente. O debate sobre a 

profissionalização faz emergir a formação, isto porque a profissão se define 

pelas suas práticas, pelo estabelecimento de regras e pelo conhecimento da 

atividade que é realizada, conforme Sacristán (1991).  

 

 A profissão se constrói num saber considerado legítimo o qual se apóia 

numa prática social, quando os saberes específicos são ensinados e 

compartilhados com aqueles que pretendem se inserirem em um determinado 

grupo e que se identificam com o mesmo no desenvolvimento de uma atividade 

especializada, reconhecida socialmente. 

 

 O debate sobre a profissionalização do/a professor/a envolve uma 

formação, carreira, auto-regulação (deontologia-código de ética) e saberes 

profissionais, aqueles construídos pela e na profissão, “que implicam 

articulações entre saberes práticos e saberes técnicos os quais estão no centro 

da identidade estruturada pelo ofício” (Dubar, 1997, p.238). 



 

 

92

 

 Inserindo-se no debate da profissionalização, Weber (2003, p.1127) 

esclarece que: 

 
De todo modo, é possível admitir que a questão da 
profissionalização, entendida como processo que transforma uma 
atividade desenvolvida no mundo do trabalho mediante a 
circunscrição de um domínio de conhecimentos e competências 
específicos, calcado nas características de profissões estabelecidas 
(as profissões liberais), nomeia, classifica uma ocupação como 
profissão associando-lhe imagens, representações, expectativas 
historicamente definidas, ou como uma atividade ou ocupação, tem 
sido objeto de debate freqüente no âmbito da produção sociológica 
que pretende esclarecer os elementos centrais das sociedades 
contemporâneas. 
 

 No âmbito dos estudos e produções acerca da profissionalização, a 

formação do profissional da educação vem se tornando um elemento cada vez 

mais relevante, fruto de observações e debates nos diversos campos do 

conhecimento, como a Sociologia e Pedagogia. 

 

Quanto à formação do professor da educação superior, essa é um 

movimento constante de busca, de ver e de se rever como sujeito e 

coletivamente. Movimento necessário frente às exigências a que os 

profissionais são confrontados nas novas configurações estabelecidas pelo 

mundo do trabalho, que exige “um trabalhador mais qualificado, participativo, 

multifuncional, polivalente, dotado de ‘maior realização no espaço do trabalho’” 

(Antunes, 1999, p.48). 

 

A formação compreendida não apenas como inicial, mas também como 

continuada, vem se caracterizando como uma necessidade na formação do 

professor da educação superior, para não se perder de vista que é para a vida 
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acadêmica e não apenas para um momento dela.  E não se encerra a um 

saber específico. Fernandes (2000, p.97) nos alerta que: 

 

No cotidiano da vida universitária, tem sido possível verificar que há 
preocupação institucional com a competência do profissional na área 
de sua formação, sem situá-la historicamente na perspectiva de ser 
professor. Preocupação manifesta no espaço da educação formal, 
quando o professor realiza, com o aval de seu departamento, cursos 
de pós-graduação com ênfase na pesquisa de seu campo de origem, 
ficando seu desempenho como professor sem uma reflexão 
sistematizada, que traga sua prática pedagógica como foco de 
análise, como sujeito dessa mesma prática. 

 

A preocupação de Fernandes (idem) nos remete à existência de 

mestrados e doutorados nas áreas específicas que não compreendem a 

necessidade da formação também em relação aos saberes pedagógicos. 

Nessa preocupação também se inserem Pimenta e Anastasiou (2002) e 

Sobrinho (2003). 

 

Somam-se a essas preocupações, as discussões sobre o processo de 

desprofissionalização docente.  Assinala Nóvoa (1995, p.21) que muitos 

autores apontam para a desprofissionalização ou proletarização a que os 

professores têm estado sujeitos nas últimas décadas, estabelecendo que: 

 

... é evidente que a expansão escolar e o aumento do pessoal 
docente, bem como uma relativa incerteza face às finalidades e às 
missões da escola e ao seu papel na reprodução cultural e na 
formação das elites, também contribuíram para movimentos de 
desprofissionalização do professorado. 
 

 O movimento de desprofissionalização oposto à profissionalização 

docente principalmente no que tange à descrença da ação docente, se insere 

no desencanto que vivemos. Encontramo-nos num mercado capitalista que 
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encara os indivíduos enquanto mercadoria e que estabelece enquanto princípio 

o consumo enquanto posse dos bens socialmente produzidos. Como aponta 

Brzezinski, com base em Enguita (2002, p.12): 

 

O professorado, nas sociedades capitalistas, passou por um 
processo sucessivo, prolongado, desigual e conflituado de perda de 
controle sobre seus meios de produção, do objeto de seu trabalho e 
da organização de sua atividade, portanto, proletarizou-se. 

 

 Nesse contexto, a formação docente se vê em crise e o professor-

proletário tendo que assumir mais de um vínculo de trabalho a fim de garantir 

as condições objetivas da sobrevivência.  

 

 Por outro lado, o final do século XX e início do século XXI, apontam para 

a necessidade de um novo profissional. Exige-se então um profissional da 

totalidade, não mais fragmentado nem disciplinar, com uma sólida formação.  

 

 Segundo Nóvoa (1995, p.22), a crise da formação docente arrasta-se 

por muitos anos e podemos constatá-la nos seguintes sinais que refletem as 

situações de mal-estar que atingem o professorado; as quais são: 

 

desmotivação pessoal e elevados índices de absentismo e de 
abandono, insatisfação profissional traduzida numa atitude de 
desinvestimento e de indisposição constante..., recurso sistemático a 
discursos-alibi de desculpabilização e ausência de uma reflexão 
crítica sobre a acção profissional, etc. Esta espécie de 
autodepreciação é acompanhada por um sentimento generalizado de 
desconfiança em relação às competências e à qualidade do trabalho 
dos professores, alimentado por círculos intelectuais e políticos que 
dispõem de um importante poder simbólico nas actuais culturas de 
informação. 
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Nesse processo, encontramos ainda nas escolas a ausência de um 

trabalho reflexivo sobre a ação docente, aquele que envolve o repensar sobre o 

fazer docente, seja por fatores da própria organização da escola ou pelas 

condições impostas de sobrevivência, aos profissionais com mais de um 

vínculo de emprego, “o que significa a impossibilidade de estabelecer raízes na 

instituição de origem e não dispor de tempo para investir na sua capacitação ou 

formação pessoal” (Pereira e Martins 2002, p.127). 

 

Nesse sentido, não basta falar de uma formação, mas de um processo 

constante que envolve desde a formação inicial e se prolonga na formação 

continuada com necessidade de decisão e tomada de posições sobre o que é 

formar um professor.  Esse processo de formação inclui também as 

instituições, os formadores e os profissionais da educação. Nesse aspecto, 

Porto (2000, p.32), afirma: 

 

... a formação é processo que produz a identidade da pessoa do 
professor, ampliando-se esse processo para o âmbito da valorização 
do corpo profissional, construída no e pelo conhecimento das 
experiências que realizam. Deixa, portanto, a formação continuada de 
ser simplesmente a complementação da inicial. 

 

 Em relação à compreensão da formação como inicial e continuada, 

acrescenta Borges (2000, p.39): 

 

Precisamos ter presente que a formação inicial constitui o primeiro 
estágio da formação continuada, a qual deve acompanhar o 
profissional durante toda a sua carreira e auxiliá-lo a construir sua 
identidade profissional. 
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A formação continuada é uma exigência na construção da identidade 

profissional docente, que envolve um repensar constante da função/ação 

desempenhada. O que implica pesquisa, produção de conhecimento, trabalho 

coletivo e uma atitude de aprender constantemente. 

 

Nesse sentido, se expressa além da formação inicial, num processo de 

caminhar com o/a professor/a, que permitem uma atualização dos 

conhecimentos, da bibliografia, aprendizagens de novos métodos, troca de 

experiências, aprofundamento em aspectos antes não valorizados do 

conhecimento, valorização da pesquisa, da produção acadêmica na 

compreensão das demandas do tempo presente como salienta Zainko (2003), 

a partir de seus sujeitos: os professores e suas necessidades. 

 

Compreendendo os professores como sujeitos, atores e autores da 

educação, que fazem e refazem-se na história coletiva construída, acreditamos 

fazer-se necessário ouvir os professores e interpretar os seus discursos num 

processo de desconstrução dos mesmos a fim de analisar os sentidos que 

atribuem à história vivida e construída. 

 

Assim sendo, é que estabelecemos como aporte teórico-metodológico a 

análise do discurso que será abordada no próximo capítulo. 

 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capítulo III 
 

Em busca dos sentidos: um caminho teórico-metodológico 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Neste capítulo traçamos o caminho teórico-metodológico de nossa 

pesquisa que tem como objetivo compreender os sentidos da busca pela 

Formação Continuada Stricto Sensu (FCSS), expressa pelos professores das 

IES privadas. Para tanto, utilizamos o aporte teórico-metodológico da Análise 

do Discurso (AD), na perspectiva de Orlandi (1997; 1998; 2003), que se 

apresenta como possibilidade de entender e desconstruir o processo de 

construção do discurso sobre a necessidade de formação continuada dos 

professores que atuam na educação superior.   

 

Entendemos que o discurso não se acaba ou fecha-se em si mesmo 

antes, se articula com outros discursos e com os contextos onde são 

produzidos, haja visto que: “os sentidos não nascem ad nihilo. São criados” 

(Orlandi, 1998, p.103). E, sendo criados, sua produção se dá por sujeitos que 

imprimem significado as coisas, aos fatos e ao mundo. 

O processo de significação é também um jogo de imposição de
significados, um jogo de poder. 

Tomaz Tadeu da Silva
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Nessa perspectiva, indagamos que sentidos são produzidos pelos 

professores da educação superior e, como então interpretar os sentidos da 

FCSS expressos por eles? O que deve fazer aqueles que buscam a 

interpretação dos sentidos? 

 

 Segundo Orlandi (1998), o analista deve ter a compreensão que os 

sentidos que podem ser lidos, não estão, necessariamente, só no objeto de 

leitura, sentidos passam pelas relações de um texto com outros, de sujeitos 

com outros e de sujeitos com textos.  

 

O espaço da interpretação compreende também, o dizer e não-dizer no 

movimento dos sujeitos. Não estamos com isso falando de oposição entre o 

dito e não-dito, nem na constituição de sentidos opostos, nem na polarização 

entre falso e verdadeiro, mas “do sentido imposto e do sentido recusado” como 

diz Orlandi (1997): “é pela relação das forças (marcando os sentidos pela 

posição dos que o produzem) que se instala o confronto e não pela 

sinceridade, ou falsidade dos que os produzem” (Idem, p.112). 

 

 Assim, o trabalho, então, de quem busca os sentidos vai além do dito, do 

explícito, logo a busca pela formação continuada stricto sensu vai além do 

discurso dos professores, exigindo uma compreensão do contexto onde esse 

foi produzido, sendo necessária uma desconstrução dos discursos dos sujeitos 

na busca dos sentidos não – ditos que estão presentes no silêncio: “os sentidos 

são, pois, partes de um processo. Realizam-se num contexto, mas não se 
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limitam a ele. Tem historicidade, têm passado e se projetam num futuro” (Idem, 

1998, p.103). 

 

 Nesse sentido, a atitude do analista não se dirige para a objetividade, 

nem para o que é aparente, dado, mas para as relações, o contexto histórico-

social, a situação, os interlocutores. O que está dito e o que foi esquecido. 

 

Vale salientar, que o ato interpretativo dos sentidos sempre se dá de 

algum lugar da história e da sociedade e tem uma direção política de escolha e 

decisão sobre o que se quer interpretar, ou melhor, que desvelamento de 

sentidos pretende-se fazer. “Ela (interpretação) sempre se dá de algum lugar 

da história e da sociedade e tem uma direção (...) Não há sentido sem 

interpretação” (Idem, 1998, p.18, 19,21). 

 

A busca pela formação tem uma relação com a historicidade no discurso 

de outrora, isto por que: “para que a língua faça sentido, é preciso que a 

história intervenha, pelo equívoco, pela opacidade, pela espessura material do 

significante” (Idem, 2003,p.47).21 

 

O sentido do discurso não está apenas no que é dito, no contexto que o 

produz, esse vem se revelando muitas vezes pelo que é censurado. Estamos 

                                                 
21 Isso nos remete a compreensão da ideologia; não como ocultamento, mas inserida no processo de 
produção dos sentidos, como apresenta Orlandi (1997, p.100), “a ideologia será então percebida como o 
processo de produção de um imaginário, isto é, produção de uma interpretação particular que apareceria 
no entanto como a interpretação necessária, e que atribui sentidos fixos às palavras em um contexto 
histórico dado”.Assim a ideologia, como nos aponta Orlandi (1998) não é nem ocultamento, nem falta, 
antes é excesso, representa a saturação provocando o efeito de evidência sobre o que é institucionalizado 
como natural. O que se apresenta na ideologia é o apagamento do processo de constituição dos sentidos. 
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nos referindo ao silêncio. Na teoria da Análise do Discurso (AD), o silêncio não 

é o implícito, nem o esquecido, nem a ausência de palavras, mas o silenciado, 

o apagado e excluído: “ele é tão ambíguo quanto as palavras, pois se produz 

em condições específicas que constituem seu modo de significar” (Idem, 1997, 

p.105). O silêncio produz sentido, pois indica que o sentido pode sempre ser 

outro. 

 

Ao analisarmos a busca da formação stricto sensu pelos docentes no 

nível superior privado, precisamos analisar o contexto onde esta se faz 

necessária, na busca dos elementos que se apresentam para essa 

necessidade, além dos documentos que a estabelecem e os sentidos 

presentes neles e ouvir os sujeitos que se encontram envolvidos nesse 

contexto. Isso, levando em consideração que a fala dos sujeitos também não é 

objetiva e, nem linear e que há uma “... seleção que o sujeito faz entre o que 

diz e o que não diz [a qual] também é significativa” (ORLANDI, 1998, p.19). 

 

No sentido da busca de compreensão dos significados ouvimos 

professores que atuam no ensino superior privado e que no momento estão no 

desejo de realizarem a formação continuada stricto sensu, ou a estão 

realizando. Procuramos no âmbito legal, interpretar os sentidos ali 

estabelecidos para esta formação. Quais os sentidos que buscam, professam e 

censuram sobre a busca aos cursos de pós-graduação stricto sensu no 

contexto das exigências estabelecidas.  
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Assim, a interpretação levou em consideração as categorias de 

formação continuada, exigências da titulação, identidade profissional docente 

as quais foram articuladas para entender os sentidos do discurso oficial e dos 

professores do ensino privado. 

 
 
 
3.1. Encontrando os sujeitos de nossa pesquisa 

 

 A busca dos sentidos nos coloca em frente ao sujeito que significa e ao 

contexto onde o sentido é produzido; contexto social e histórico – história como 

fatos que reclamam sentidos. Segundo Orlandi (1998), o homem é um sujeito 

histórico, não só porque existe em um determinado tempo, mas porque faz a 

história e atribui significado a ela. Entretanto, a história, mesmo feita pelo 

sujeito, não lhe é transparente, está imbuída de sentidos e significados que 

revelam outras falas e outros sujeitos e outros tempos e outras histórias. Em 

outro texto, afirma a autora que: “Ao falar, ao significar, eu me significo” (Idem, 

1998, p.28). 

 

  Significo-me inclusive em falas já existentes. Isso porque o modo de 

dizer já implica a eleição de uma fala que tem a ver com a minha história: 

 
É assim que suas palavras adquirem sentido, é assim que eles 
[sujeitos] se significam retomando palavras já existentes como se 
elas se originassem neles e é assim que sentidos e sujeitos estão 
sempre em movimento, significando sempre de muitas e variadas 
maneiras. Sempre as mesmas, mas ao mesmo tempo, sempre 
outras. (Idem 2003, p.36) 
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 Orlandi aponta que sentidos são formados e podem variar de sujeitos, os 

significados estabelecidos: “Daí dizemos que os sentidos e os sujeitos sempre 

podem ser outros. Todavia nem sempre o são [...] Depende de como trabalham 

e são trabalhados pelo jogo entre paráfrase e polissemia” (Idem, 2003, p.25). 

Dessa forma, depende do jogo entre o mesmo, a repetição e a mudança, o 

diferente e o novo. Um jogo entre a memória, o dizível e o equívoco, o a se 

dizer. 

 

Como sujeitos da pesquisa, escolhemos a princípio os professores que 

atuam na educação superior, em IES privadas há mais de três anos de 

exercício no magistério superior, que estão realizando cursos de pós-

graduação stricto sensu.  

 

 A fim de confrontarmos os sentidos que os professores revelam na 

busca pela formação, realizamos também entrevistas com docentes da 

educação superior que atuam em IES privadas há mais de três anos e que não 

possuem pós-graduação stricto sensu e nem a estão cursando, a fim de 

identificar o sentido dessa formação também para estes sujeitos. 

 

Para tanto, selecionamos os entrevistados em 3 (três) categorias22(C) e 

totalizamos com 15 (quinze) professores entrevistados : 

 

                                                 
22 Todos os professores exercem suas atividades em IES privadas no estado de Pernambuco, com no 
mínimo três anos de docência no magistério superior. Estabelecemos este marco de experiência docente, 
levando em consideração as categorias que apresenta Bolívar a partir das concepções de Huberman 
(2002), que a carreira docente, desde que se tenha feito uma escolha, a qual pode ser casual ou não, 
corresponde como o final da primeira fase, de Exploração, (três anos), onde os choques, as preocupações, 
os medos, a insegurança já vem consolidando uma nova fase de segurança. 
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C1 - Aqueles que ingressaram na Formação Continuada stricto sensu (FCSS) 

após a reforma educacional, estabelecendo o ano de 1999 como o marco para 

esta procura, que se apresenta como um ano seguinte à promulgação da LDB 

9394/1996 e sua compreensão pelos espaços institucionais no contexto de 

exigências, vivenciadas pelo provão e avaliação das condições de oferta dos 

cursos de graduação. Consideramos este, o grupo alvo da pesquisa com vista 

a analisar os motivos expressos da busca aos espaços de FCSS e os sentidos 

atribuídos à mesma, na perspectiva da profissionalização e da construção da 

identidade docente. Foram escolhidos 10(dez) professores, dos quais 08(oito) 

aceitaram participar da entrevista. A escolha foi feita a partir de uma solicitação 

ao departamento de pessoal das IES dos professores que estavam fazendo 

cursos de pós-graduação stricto sensu no ano de 2003 e que tinham, no 

mínimo, três anos na instituição, não levando em consideração o curso em que 

atuam. 

 

No decorrer das entrevistas emergiram as outras duas categorias de 

professores, que apresentamos a seguir: 

 

C2 - Aqueles que se apresentam desejosos de ingressar em espaços de 

FCSS, com vista a analisar os motivos expressos do desejo por estes espaços 

de formação e os sentidos atribuídos à FCSS. Foram escolhidos 10(dez) 

professores, dos quais 04 (quatro) aceitaram participar da entrevista. Estes 

foram escolhidos a partir da observação do que expressaram informalmente 

sobre o desejo de realizarem cursos de pós-graduação stricto sensu. 
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C3 - Aqueles que não se apresentam desejosos de ingressar em espaços de 

FCSS, com vista a analisar os motivos expressos do não-desejo e os sentidos 

atribuídos à FCSS. Foram escolhidos 05 professores, dos quais apenas 03 

(três) aceitaram participar da entrevista. 

 

No corpus foram considerados os conteúdos das leis e as informações 

oriundas das entrevistas realizadas com professores da educação superior, 

que exercem suas atividades profissionais em IES privadas do estado de 

Pernambuco. Do total de professores entrevistados, 11 (onze) exercem suas 

atividades docentes em cursos de formação de professores e 04 (quatro) 

trabalham com cursos de bacharelado. Dos 11 (onze) que exercem suas 

atividades em cursos de formação de professores, 04 (quatro) também 

exercem suas atividades no bacharelado. 

 

3.2. Instrumental Metodológico da Entrevista 

 

 O tipo de entrevista escolhida é a semi-estruturada, porque a 

mesma possibilita um processo, que apesar das questões orientadoras 

existentes, permite uma forma mais livre, com espaços para interpelações. 

  

Durante a entrevista, procuramos analisar as concepções que atribuem 

à formação continuada e para tal, interrogamos sobre questões gerais de 

identificação que apontem o início de sua atuação no magistério superior, suas 

atividades nas áreas de ensino, pesquisa e as experiências vivenciadas fora da 

instituição e fora do magistério a fim de estabelecer um perfil do professor 
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quanto à docência no ensino superior, a compreensão da mesma como 

profissão ou não, o que nos trouxe a necessidade de trabalhar uma nova 

categoria – identidade, e a relação entre o curso escolhido/pretendido e a 

atuação efetiva na instituição. 

 

 Procurando analisar os motivos que revelam para a busca dos espaços 

de formação, interrogamos sobre perspectivas profissionais, sua formação de 

origem, o curso que está fazendo/pretendendo, condições de trabalho na 

instituição e as razões para realizarem ou não um curso de pós-graduação, a 

fim de estabelecer se a busca se dá no âmbito da necessidade de formação ou 

cumprimento da exigência legal, estabelecida no âmbito oficial/legal. 

 

 As entrevistas realizadas tiveram uma primeira etapa que compreendeu 

uma pesquisa inicial com os professores que estão realizando a docência no 

ensino superior para expor os nossos objetivos e em seguida realizar as 

entrevistas. O roteiro da entrevista foi elaborado previamente e consistia em 4 

(quatro) itens: Dados de identificação Gerais e Profissionais; Motivos de 

ingresso na docência do Ensino Superior; Significados e sentidos de ser 

professor no ensino superior e Motivos da pós-graduação stricto sensu. Após a 

transcrição, a entrevista retornou aos entrevistados para validarem-na, fazerem 

modificações que considerassem necessárias autorizando o uso na pesquisa. 

 

Com o material coletado nas entrevistas, estruturamos os quadros 

(quadros 4, 5, 6 e 7 no apêndice) que apresentam um perfil geral dos 

entrevistados. 



 

 

107

 
 

Depois do mapeamento, levantamos o perfil dos entrevistados para 

situarmos os leitores sobre os sujeitos que estamos trabalhando. 

 

3.2.1.Levantamento do perfil: 

 

Quanto à idade, a faixa de maior concentração está entre 41 a 50 anos, 

com seis professores, os quais atuam em IES de educação superior, há mais 

de seis anos, com exceção de apenas um dentre esse grupo, com dois anos na 

atual IES. 

 

Quanto à renda, doze dos sujeitos entrevistados percebem mais de dez 

salários mínimos. E encontram-se como responsáveis não só pelo seu sustento 

mas de sua família, principalmente se levarmos em consideração que dez 

destes, declaram ter filhos.  

 

Considerando o término da primeira graduação dos professores 

entrevistados, um concluiu os estudos na década de 1960; cinco na década de 

1970; cinco na década de 1980 e quatro na década de 90. E do total de 

sujeitos, sete declaram terem feito mais de uma graduação. Entre os cursos 

concluídos de graduação, os entrevistados percorreram: três em Pedagogia; 

três em Administração de Empresas; três em Letras e os cursos de Psicologia, 

Ciências Econômicas, Licenciatura em Matemática, Filosofia, Engenharia e 

Estudos Sociais com um professor em cada. Entretanto, nove dos 
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entrevistados concluíram seus cursos de graduação na área de formação de 

professores. 

 

Quanto ao ingresso como professores na Educação Superior, dois 

declaram ter iniciado na década de 1970; dois na década de 1980; sendo a 

grande maioria, oito, na década de 1990, e, três na década de 2000.  

 

Nesse sentido, os professores, em sua maioria, têm no mínimo seis 

anos de experiência no exercício do magistério superior, contando já com uma 

experiência acumulada, deixando de ser iniciantes, se considerarmos, por 

exemplo, as fases na carreira como aponta Bolívar nos estudos da concepção 

teórica de Huberman (2002), cujo período entre quatro e seis anos 

compreenderia a Estabilização, marcado pela “consolidação de um repertório 

de habilidades práticas de base, que trazem segurança no trabalho e 

identidade profissional” - grifos do autor (idem, p.54). 

 

A década de 1990 concentra também, a maior conclusão em cursos lato 

sensu, oito dos professores, declara tê-los realizado. E dos que fizeram o 

mestrado – dois, declaram ter concluído nesta década. Um fato é que a 

especialização para estes professores, com exceção de apenas um, aconteceu 

quando já estavam no exercício do magistério superior. E os dois que fizeram 

mestrado entraram na IES na década de 1990 e afirmam que ter concluído o 

mestrado foi mais um indicador considerado relevante para sua contratação. 

Tal fato comprova que a maioria da formação docente se realiza na década de 

1990, na década do contexto das reformas educacionais no conjunto das 
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reformas políticas vivenciadas pelo país, como apresentamos no segundo 

capítulo. 

 

Dos professores entrevistados, três já possuem o mestrado e este na 

área de Educação. Dois dos professores iniciaram e interromperam os estudos 

de formação continuada stricto sensu por questões financeiras, declarando a 

imensa dificuldade em conciliar o desejo pela FCSS e a impossibilidade de 

largar todos os trabalhos para fazê-la.  

 

Encontramos nas respostas dos entrevistados, catorze dos professores, 

uma relação direta entre a disciplina que leciona na IES com a graduação 

concluída, e apenas um, que sua atuação na graduação se relaciona com a 

FCSS concluída. Nesse sentido, os estudos de graduação são o referencial 

para o trabalho pedagógico e não os estudos da FCSS. 

 

3.3. Estabelecendo o campo da pesquisa 

 

 Como campo, estabelecemos o espaço das IES privadas de 

Pernambuco, que trabalham, priorotariamente, com cursos de licenciatura e 

cuja qualidade seja reconhecida, revelada pela procura de alunos tanto quanto 

aos cursos de graduação como aos cursos de pós-graduação lato sensu. 

Nesse sentido, trabalhamos com os espaços de IES privadas na região 

metropolitana do Recife e do Interior do Estado.  

 



 

 

110

 A escolha pelas IES privadas se justifica pelo debate contemporâneo o 

qual aponta a expansão deste nível de ensino e pela observação da prática das 

instituições que vem indicando que a natureza da docência tem se dado 

através de contrato de trabalho horista (pago por hora-aula), desconhecimento 

por parte dos professores ou ausência de uma proposta de carreira que priorize 

a dedicação para pesquisa, reflexão coletiva contínua, construção de um 

projeto pedagógico como eixo do trabalho educativo, ficando a formação 

dependente do professor e muitas vezes não incentivada pela instituição. Isso 

parece corroborar com a ênfase na busca pela formação stricto sensu, face o 

medo do professor, não atendendo às exigências, ser substituído. 

 

Como salienta Gomes (2003, p.16): “Nesse setor não existe a regra da 

estabilidade do emprego, porque as relações de trabalho são regidas pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas” e acrescenta apresentando que os 

mesmos “representavam 58,8% do total de professores empregados no setor 

privado em 1998”. Sem falar que “a natureza do contrato de trabalho em 

questão é extremamente precária, assim como o são suas condições de 

trabalho”. 

  

3.4. Estabelecendo o corpus legal 

 

 Enquanto corpus, para análise do discurso, estabelecemos os textos 

produzidos pelos sujeitos da pesquisa durante as entrevistas semi-estruturadas 

e os documentos legais produzidos no âmbito governamental que normatizam 

as reformas na educação superior : Lei de Criação do Conselho Nacional de 
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Educação – Lei nº. 9.131/95, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

de 1996 – Lei nº. 9.394/96, Decreto sobre Processo de Avaliação – Decreto nº. 

2.026, de 10/10/96, Lei nº. 10.861 de 14/04/04 - SINAES e seus 

desdobramentos. 

 

Nesse sentido, textos, enquanto discursos são objetos de análise nesta 

pesquisa naquilo que significam e fazem significar, uma vez que “o discurso é 

assim palavra em movimento, prática de linguagem”. (Orlandi, 2003, p.15). 

 

 O discurso, como prática em movimento, está imbuído de significados. 

Analisar este discurso é tirar as cortinas que encobrem as suas formas de 

produção, uma vez que o discurso é criado em um contexto sócio-histórico, é 

considerar que a produção de sentidos é parte da vida dos sujeitos de uma 

determinada sociedade. 

 

 No trabalho de mapeamento com o corpus documental situamos as 

fontes por período cronológico (quadro1), definição das temáticas, o que nos 

permitiu identificar os sentidos que estas apresentam acerca da formação do 

professor para a educação superior. 

 
Mapeando o corpus documental 

Âmbito Legal Período 
cronológico

Temáticas 

Lei de Criação do Conselho 
Nacional de Educação – Lei 
nº. 9.131 de 24 /11/1995. 
D.O. 25/11/1995, seção 
p.19257 

1995 • Criação do Conselho Nacional de Educação 
composto por duas Câmaras a da Educação 
Básica e da Educação superior 

• Estabelecimento da política nacional de 
Avaliação 

Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional de 1996 
– Lei nº. 9.394/96 

1996  
Art.44 

• Diretrizes e bases da Educação Nacional 
• Estabelecimento de critérios para o exercício da 

função docente 
Decreto sobre Processo de 1996 • Avaliação das Condições de Ofertas dos Cursos 
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Avaliação – Decreto nº. 
2.026, de 10/10/96. 

• Procedimentos de avaliação dos cursos e IES de 
ensino superior 

Portaria nº. 302 de 
07/04/1998 

1998 • Complementação da regulamentação do 
processo de avaliação nas instituições de ensino 
superior 

Decreto nº. 3860 de 
09/07/2001 

2001 • Organização do ensino superior, avaliação de 
cursos e instituições 

Portaria nº. 990 de 2/04/2002 2002 • Estabelece as diretrizes para a organização e 
execução da avaliação das IES e das condições 
de ensino dos cursos de graduação 

Sistema Nacional de 
avaliação da Educação 
Superior – Lei nº. 10.861 de 
14/04/04 - Sistema Nacional 
da Avaliação da Educação 
Superior (SINAES) 

2004 • Assegurar processo nacional de avaliação das 
instituições de educação superior, dos cursos de 
graduação e do desempenho acadêmico de seus 
estudantes. 

• 4 fases: auto-avaliação, ENADE, avaliação 
externa e Condições de ensino que compõe 
relatório como resultado das fases anteriores 
junto com os instrumentos de informação: censo 
e o cadastro 

Portaria MEC nº. 2051 de 
09/07/2004 

2004 • Regulamentação do SINAES: Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior 

Quadro 1 
 
 
 

 
A partir do primeiro levantamento, observamos uma presença 

constante do tema avaliação nos documentos analisados que tratam da 

educação superior, o que nos levou a um novo enquadramento. 

 

Como havíamos observado, o contexto da década de 1990 

apresenta uma estreita ligação entre a necessidade de uma política de 

avaliação e a definição de ensino superior quando esta política deveria atuar. 

Identificamos os documentos em que a avaliação e a concepção de ensino 

superior aparecem, a fim de buscar os sentidos construídos no âmbito legal 

sobre o ensino superior e a sistemática de aferição desses sentidos na 

abrangência da avaliação deste nível de ensino que ratifica o sentido 

construído no âmbito legal para as IES o que deu origem ao quadro 2.  
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Compreendemos que a lei é norma, é regulação, mas também é 

expressão de um momento histórico e expressa sentido, assume concepções 

e, nesse sentido, demanda interpretação. 

 
Sentidos do Ensino Superior e expressão da política de avaliação 

para este nível de ensino 
 

Âmbito Legal Ensino Superior Avaliação 
Lei nº. 
9.131/95 

Câmara da Educação Superior 
- analisar e emitir pareceres sobre os 
resultados dos processos de 
avaliação da educação superior 
- deliberar sobre a autorização, o 
credenciamento e o recredenciamento 
periódico de instituições de educação 
superior, com base em relatórios e 
avaliações apresentados pelo MEC 

Política Nacional de Avaliação 
1. avaliações periódicas das instituições e dos 

cursos, exames nacionais realizados 
anualmente dos cursos: fatores que determinam 
a qualidade e a eficiência das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão 

2. utilização dos resultados pelo MEC para 
fomentar iniciativas voltadas para a melhora da 
qualidade do ensino, principalmente as que 
visem à elevação da qualificação dos docentes 

Portaria nº. 
302 de 
07/04/1998 

Secretaria de Educação Superior –
SESu 
- realizar a avaliação do desempenho 
individual das instituições de ensino 
superior no âmbito do Programa de 
Avaliação institucional das 
Universidades Brasileiras - PAIUB 

Processo de avaliação como uma atividade 
permanente que compreende: 
- processo de auto-avaliação 
- avaliação externa 
- apreciação dos relatórios da avaliação interna e 
externa 
Resultados da avaliação do desempenho individual 
das instituições de ensino superior serão 
incorporados aos relatórios da SESu para fins de 
autorização e reconhecimento dos cursos, 
credenciamento e recredenciamento de instituições. 

Decreto 3860 
de 09/07/2001 

Organização das IES como 
Públicas e 
privadas 

Ministério da Educação coordenará a avaliação de 
cursos, programas e instituições de ensino superior 
- assegurar o processo nacional de avaliação de 
cursos e instituições de ensino superior em regime de 
cooperação com os sistemas estaduais de educação 
- coordenação e execução do INEP: 
1. avaliação dos principais indicadores de 

desempenho global do sistema nacional de 
educação superior 

2. avaliação institucional do desempenho individual 
das instituições de ensino superior: (i) condições 
de trabalho e qualificação docente 

3. avaliação dos cursos superiores mediante a 
análise dos resultados do Exame Nacional de 
Cursos e das condições de oferta de cursos 
superiores: II corpo docente, considerando 
principalmente a titulação, experiência 
profissional, estrutura da carreira, jornada de 
trabalho e condições de trabalho 

Portaria MEC 
nº. 2051 de 
09/07/2004 

Traçar um panorama da qualidade 
dos cursos e instituições de educação 
superior, supervisionado pela 
Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior, primando pela 
qualidade e aumento da eficácia 
institucional e efetividade acadêmica 
e social. 

Estimular a criação de uma cultura de avaliação nos 
seus diversos âmbitos 
Objetivo: Identificar o perfil e o significado da atuação 
das instituições, no momento da avaliação a 
Comissão de Avaliação externa considerará o perfil 
dos docentes no processo. 

Quadro 2 
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 A seguir, procuramos identificar a concepção de formação 

continuada, profissionalização, identidade e as exigências para o exercício da 

docência em nível da Educação Superior, presentes nas fontes (quadro 3), que 

gerou o enquadramento a seguir:  

 
Mapeamento dos sentidos presentes no corpus documental 

Âmbito 
Legal 

Concepção de 
formação 

continuada 

Profissionalização Identidade Exigência para o 
exercício da 

docência 
Lei nº. 
9.131/95 

          - Os resultados das 
avaliações serão utilizados 
pelo Ministério da Educação 
e do Desporto para 
fomentar iniciativas para a 
melhoria da qualidade do 
ensino – elevação da 
qualificação dos docentes 

  

Lei nº. 
9.394/96 

O texto refere-se a 
preparação para o 
exercício do 
magistério superior 
(Art. 66) 

Um terço do corpo docente 
pelo menos, com titulação 
de mestrado e doutorado 
(Art. 52). 
Estabelece um prazo de oito 
anos para o cumprimento 
do disposto 
(§2º, Art. 88) 

Construção da 
noção de professor 
definindo 
competências para 
o exercício 
profissional – Art. 
13 

Comprovação de 
cursos de pós-
graduação stricto 
sensu, (Art.66). 
Apresentação da 
qualificação dos 
professores (§1º, 
Art.47). 

Decreto nº. 
2.026, de 
10/10/96 

Formação stricto 
sensu do professor 
apresenta-se como 
item na avaliação da 
qualidade dos 
serviços oferecidos 
pelas IES  

   

Decreto 
3860 de 
09/07/2001 

 Divulgação da relação 
nominal dos docentes e sua 
qualificação quando na 
divulgação dos critérios de 
seleção dos alunos 
Padrões de qualidade para 
o corpo docente como 
requisito do termo de 
compromisso entre a 
entidade mantenedora e o 
Ministério da Educação 

  

Portaria 
nº.990 de 
02/04/02 

 Considerar a experiência 
profissional, estrutura da 
carreira, jornada de trabalho 
e condições de trabalho no 
processo de avaliação das 
IES. 

 Considerar a 
titulação, no 
processo da 
avaliação da 
instituição. 

Lei nº. 
10.861/04 

A avaliação deverá 
identificar as 
políticas de pessoal, 
aperfeiçoamento, 
desenvolvimento 
profissional. 

Carreira, aperfeiçoamento, 
desenvolvimento 
profissional e condições de 
trabalho são requisitos de 
avaliação das IES. 

Perfil do corpo 
docente (sem 
especificar qual 
será) atrelado a 
identificação das 
condições de 
ensino oferecidas 

Análise do perfil do 
corpo docente, mas 
não apresenta os 
itens deste perfil. 

Portaria 
MEC nº. 
2051 /2004 

 Perfil do corpo docente - 
mas não apresenta os itens 
que devem compor o 
mesmo. 

  

Quadro 3 
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Dessa forma, definimos o corpus legal como o conjunto das leis, 

decretos pareceres que expressam as políticas públicas para a educação 

nacional no contexto de reformas. 

 

Pretendemo-nos à busca da significação dos textos, compreendendo 

como textos os documentos e as falas dos sujeitos. Os discursos como textos 

significam e é este significado que interessa neste trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo IV  
 

O professor do ensino superior privado face às exigências 
legais 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo “discurso” tem embutido em si, em certo grau,  
a história de seus propósitos. 

Souza 
 
 
 
 
 
 

 Na nossa pesquisa tratamos de analisar os sentidos que os professores 

da Educação Superior de IES privadas atribuem à formação continuada stricto 

sensu, a partir da política educacional expressa nos textos legais dos anos 

finais da década de 1990, tendo como marco a promulgação da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/1996, etapa da reforma 

educacional do governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso e seus 

desdobramentos no início dos anos 2000, marcado ainda pela necessidade de 

ajustes feitos na esfera legal para que a mesma se consolidasse. 

 

As reformas no âmbito das políticas públicas são compreendidas aqui 

como as mudanças instituídas a partir de processos exógenos às escolas que 

implicam redefinição de finalidades, objetivos e alterações na estrutura e 

organização do sistema educativo (Afonso, 2000). Nesse sentido, o contexto 

das reformas é um momento de revisão e proposição que afeta não apenas as 

instituições visto seu caráter normativo, mas os indivíduos que atuam nas 

mesmas.
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Organizamos assim o capítulo em dois grandes tópicos e seus sub-

tópicos assim estruturados. O primeiro trazendo a análise do corpus 

documental legal compreendido nos sub-tópicos: relação entre qualidade do 

ensino e a construção de uma política avaliativa; a política de avaliação; a LDB 

9394/1996 e os sentidos expressos no corpus documental legal. 

 

O segundo trazendo a análise a partir da entrevista realizada 

compreendido nos seguintes sub-tópicos: início da atuação como docente na 

educação superior; sentidos da pesquisa, e experiências profissionais 

vivenciadas fora da IES assim como a participação em atividades de 

aperfeiçoamento; sentidos da Formação Continuada; a Identidade profissional 

docente; exigências legais para o exercício da profissão; sentidos expressos da 

não procura da Formação stricto sensu no contexto das exigências. 

 

4.1 - Corpus documental: O discurso das leis 

 

4.1.1 – Relação entre a qualidade de ensino e a construção de uma 

política avaliativa 

 

 No momento de mapeamento dos documentos legais, como já 

mencionamos, percebemos uma relação estreita entre as proposições para a 

Educação Superior e a necessidade de uma avaliação que confira a qualidade 

dos cursos superiores através de exames quanto ao desempenho dos alunos e 

qualidade das IES (Quadro 2 apresentado na metodologia). 
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 No discurso oficial/legal da necessidade de um profissional 

qualificado para a docência na educação superior, observamos o 

estabelecimento de um sistema de avaliação que usa como um dos critérios da 

qualidade do ensino, a formação stricto sensu. Podemos então interpretar que: 

qualidade do ensino se verifica pela formação docente através de cursos de 

mestrado e doutorado; também podemos inferir que esses professores quando 

atendem aos critérios da exigência, trazem qualidade ao ensino, e esta pode 

ser verificada na proposição de um trabalho mais qualitativo dos conteúdos de 

ensino. Então, essa formação é a garantia da qualidade. 

 

 Desde 1995 até 2004, nos documentos analisados no quadro 2 

(apresentado na metodologia), a avaliação é requisito de comprovação de 

qualidade e eficiência das IES. E, no processo de avaliação relacionada à 

eficiência, está a elevação da qualificação docente e a consideração do perfil 

docente sem estabelecer, entretanto quais os critérios deste perfil. Há um 

silenciar sobre que critérios se deverão estabelecer os itens do perfil docente, 

ficando restrito a conferência dos títulos e, nesse sentido, nos aponta Oliveira 

(2003, p. 30-31): 

 
Assim, o que define se o professor é ou não profissional não é a sua 
atuação em sala de aula, na escola, na relação com seus alunos e 
colegas, mas sim, seu histórico de participação em programas de 
formação e os certificados e diplomas que possui. A competência 
profissional passa a ser determinada exteriormente ao local de 
trabalho não é na escola que se aprende a ser professor, mas na 
universidade e nos centros de formação. A formação docente passa 
a ter caráter profissional e prescritivo realizada mediante de 
conhecimentos produzidos pelos especialistas, por meio da 
observação e da teorização sobre a prática escolar.    
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 Nos documentos analisados não encontramos como requisito de 

avaliação a formação continuada dos docentes como índice de qualidade e 

eficiência das IES. O perfil dos docentes, considerado no documento como 

comprovação de títulos, é o que deve ser observado, sem a exigência dessa 

comprovação do título, ser na área de atuação do docente.  

 

 O silenciamento em relação à formação atinge não apenas a formação 

continuada como também a formação inicial, ficando restrito o perfil docente à 

apresentação de títulos em cursos de pós-graduação stricto sensu. 

 

O discurso sobre a distinção de qualidade da IES que pode ser 

comprovado via formação docente não é um discurso novo enquanto inédito, 

antes traz um discurso mais antigo que hoje é retomado no momento de 

avaliação institucional. 

 

Nesse sentido, há um silenciar quanto à formação pedagógica requerida 

para a docência. Entretanto, a preocupação com a qualificação docente via 

comprovação de títulos de formação continuada stricto sensu (FCSS) vem nos 

trazer um discurso de outrora.  

 

A década de 1970 já traz a denúncia da ampliação dos quadros 

docentes sem a devida qualificação acadêmica e a titulação como mérito e 

qualidade das IES, como podemos comprovar em Fávero (1994), assim como 

o debate sobre a queda do nível das IES na década de 1980 com a 

contratação de profissionais sem a FCSS como apresenta Vieira (1992), como 
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opção das IES de contratação de profissionais sem a FCSS e a grande 

preocupação com a mesma como dispositivo de diferenciação da IES, como 

apontam Vieira (1992), Belloni (1986) e Demo (1993) sobre o debate da queda 

do nível da Educação Superior com a contratação de profissionais não 

qualificados para o exercício da atividade docente na educação superior. 

 

4.1.2. A política de avaliação 

 

As instituições de Ensino Superior, cujos cursos foram sendo avaliados 

através do Exame Nacional de Cursos de Graduação (ENC), mais conhecido 

como PROVÃO, viram-se num processo de desnudamento, isto porque, para a 

avaliação não bastam os resultados dos alunos – o que poderia levar a 

justificativas que colocam os alunos na situação de fracasso, já que se faz 

necessária também a observação da rede física, qualidade e atualização da 

biblioteca, qualidade dos equipamentos, adequabilidade das instalações e 

formação dos professores em cursos de pós-graduação stricto sensu entre 

outras questões.  

 

Segundo Gomes (2002), o ENC quando afere o desempenho dos alunos 

forma um valor sobre o curso, pelo qual se chega a um julgamento da 

instituição. Assim, a divulgação dos resultados em termos conceituais, 

escalonados de “A” a “E”, estabelece um ranking acerca da qualidade do 

ensino oferecido e, é claro, da qualidade da formação oferecida pelo curso, 

além de que: 
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Com efeito, o ENC, aferindo o desempenho dos alunos, chega a 
formar um valor sobre o curso, e agregando os resultados dos 
diversos cursos de uma instituição, chega-se a julgamento a respeito 
do desempenho da instituição. Ou seja, a avaliação “institucional” e 
de cursos processa-se de fato por meio da revisão dos “conteúdos 
ensinados”, deduzidos dos resultados obtidos pelos alunos no exame 
nacional. (GOMES, 2002, p.6): 

 

 Nesse contexto de avaliação da educação superior, apresenta-se a 

exigência pela formação stricto sensu associada à avaliação da instituição e a 

qualidade dos serviços oferecidos. Seria esta exigência compreendida pelos 

professores enquanto um necessário processo de formação continuada ou 

garantia do emprego? Compreendemos, primeiramente, que as exigências se 

engendram nas relações estabelecidas em determinada sociedade, relações 

que disputam projetos diferenciados de sociedade, de formação, de homem, 

para atender as suas necessidades, por isso a importância de trazer o 

contexto, para podermos compreender que as exigências da formação docente 

que se formam no seu bojo, também expressam as concepções de sociedade, 

educação, homem/mulher, que na disputa da condução da sociedade se 

prevalecem e garantem a direção da mesma. 

 

Analisando o documento sobre a Avaliação das Condições de Oferta de 

Cursos (ACOC) 23, Decreto n° 2026/1996 que estabelece procedimentos de 

avaliação dos cursos e instituições de ensino superior, percebemos que há um 

silenciamento sobre a formação continuada para a docência, ou seja, a 

necessária formação nos saberes pedagógicos, relacionados às questões do 

                                                 
23 As críticas ao ENC não foram poucas e recaíram principalmente na ênfase dada à dimensão individual, 
expressa no desempenho do aluno perante o exame. A fim de resolver esta tensão foi instituído o Decreto 
nº. 2026, de outubro de 1996, que trata da Avaliação das Condições de Oferta de Cursos (ACOC). Tal 
decreto complementa o ENC. Ver: GOMES, Alfredo Macedo. “Política de avaliação da educação 
superior”. Educ. Soc., set 2002, vol.23, nº 80, p.275-298. ISSN 01017330 
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ensino. O documento especifica que as comissões de especialistas devem 

tratar no momento da avaliação, da formação docente como um dos requisitos 

a ser verificado junto com a adequação das instalações físicas gerais e 

específicas, biblioteca, jornada e condições de trabalho entre outros. 

  

A exigência da formação em cursos de mestrado e doutorado entra 

como um requisito considerado necessário no conjunto das condições de oferta 

dos cursos, sem um detalhamento sobre a formação para a docência. 

Encontramos aqui um silêncio. Silêncio que se expressa quanto à formação 

docente na garantia dos saberes pedagógicos.  

 

Acrescentamos a este cenário, a afirmação de Pimenta e Anastasiou 

(2002) de que os cursos de mestrado e doutorado, quando realizados em áreas 

diversas da educação, não garantem uma formação na perspectiva pedagógica 

e sua ênfase recai sobre os conhecimentos das áreas específicas. Além de 

que: 

 
As instituições, por sua vez, são avaliadas pelo índice percentual de 
professores titulados com mestrado e doutorado, o que pode revelar 
uma preocupação cartorial com os resultados do ensino. 
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. (idem, p.154) 

  

Inserindo-se no debate, Sobrinho (2003) segue a mesma análise sobre a 

pós-graduação que em geral “não só não se preocupa em formar o professor 

universitário” como às vezes “até desmotiva o pós-graduado em relação à 

docência” (idem, p.117). 
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Nesse sentido, Pimenta, Anastasiou e Cavallet apontam que há uma 

preocupação com o professor da educação superior e citando Relatório da 

Conferência Regional de Ministros de Educação, realizada em 1996, 

apresentam a expansão quantitativa da oferta de cursos neste nível de ensino 

e o conseqüente aumento do número de docentes “em sua maioria 

improvisados, não preparados para desenvolver a função de pesquisadores e 

sem formação pedagógica” (Idem,2003, p.272).  

 

Sem dúvida, a formação stricto sensu é o início da formação docente, 

entretanto, não se encerra nela, como apontam os pesquisadores, o que se faz 

necessária uma formação pedagógica contínua e coletiva, no desenvolvimento 

de um processo que aponte para a “epistemologia da prática” - pesquisa da 

prática (Sacristán, 1995).  

 

Como os documentos analisados são específicos quanto ao Ensino 

Superior, poderia a concepção de Formação Continuada vir na Legislação 

maior e nesse caso, passamos a analisar a LDB 9394/96. 

 

4.1.3 - Corpus documental: O discurso da LDB 9394/96 

 

Na compreensão que todo discurso estabelece uma relação de poder, a 

qual não está apenas no que é dito, mas também no que é normatizado e no 

que é silenciado, observamos no texto legal da LDB nº. 9394/1996, no título 

que trata dos profissionais da educação uma ocultação quanto à formação dos 

professores da educação superior. O texto dos artigos 62, 63, 64, 65 que 



 

 

125

tratam dos profissionais que atuarão na educação básica, apresenta uma 

formação, considerando o lugar onde esta se dará e a que serve como 

podemos constatar abaixo: 

 
Art.62- A formação de docentes para atuar na educação básica; far-
se-á em nível superior em cursos de licenciatura, de graduação 
plena, em universidades e institutos superiores de educação... 
Art. 63- Os institutos superiores de educação manterão: 
I - cursos formadores de profissionais para a educação básica... 
Art.64- A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia 
ou em nível de pós-graduação... 
Art. 65-A formação docente, exceto para a educação superior, 
incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas. 

 
 

Entretanto, quanto à educação superior, o artigo 66 oculta a palavra 

formação e estabelece “a preparação”, como podemos comprovar a seguir: 

 

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. 

 

Será que o discurso do texto legal compreende preparação como 

formação? Por que a mudança do texto somente em relação aos profissionais 

que atuarão na educação superior? 

 

O texto ainda apresenta outro ponto a se questionar. O artigo 65 exclui a 

necessidade de prática de ensino para a formação docente da educação 

superior, isto parece reforçar a valorização dos conhecimentos específicos em 

detrimento da prática docente. 

 Qual o conceito de formação continuada que a legislação brasileira 

define? Poderíamos afirmar que não há modelo apontado pela legislação? 
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Essa parece ser a mensagem imediata que o texto legal insinua. Que 

dispositivos viabilizam essa leitura do texto? 

 

 Primeiro, a ausência da expressão “formação” no que trata da docência 

no Ensino Superior e a substituição pela expressão “preparação para o 

exercício”. Seria apenas, nesse trecho, uma troca de palavras? Acreditamos 

que não, a idéia que a expressão “formação” traz, está subjacente à 

compreensão da necessidade de aprofundamento com vista à realização 

pessoal e profissional, idéia que a palavra “preparação” não consegue 

significar. 

 

 Como nos apresenta Peixoto Filho (2004, p.29): 

 
A formação continuada como processo dinâmico, no sentido da ação 
que se exerce sobre os sujeitos, tendo em vista provocar e/ou 
acompanhar mudanças em sua maneira de pensar e de fazer, para 
torná-los capazes de agir com eficácia em determinadas situações 
em seu contexto sócio-pedagógico escolar. 

 

 A Formação Continuada é considerada como ação permanente, 

diferente do eventismo, fruto de uma sucessão de eventos que se somam mas 

que não expressam um objetivo eixo, e diferente também da apresentação de 

títulos sem uma relação com o fazer docente. 

 

 Uma segunda implicação seria que “preparar para o exercício” traz 

consigo a significação de “aprender para fazer” o que oculta a necessidade de 

um aprofundamento, reflexão sobre a ação, natureza da incompletude do ser 
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professor, como defendem os autores Freire (1999), Zabalza (2004), Pimenta e 

Anatasiou (2002) entre outros. 

 

 Uma terceira aproximação nos coloca em frente à própria estrutura 

interna do texto quando apenas para a docência do Ensino Superior há a 

substituição da palavra formação. 

 

 Para chegar-se à docência no Ensino Superior, a legislação aponta que 

a preparação deverá ser realizada em cursos de mestrado e doutorado. 

Qualquer curso de mestrado e doutorado? Essa parece ser a indicação 

traduzida da lei. 

 

 Compreendemos a Formação Continuada como um processo de 

reflexão crítica sobre a ação docente, um trabalho de natureza cooperativa, de 

troca de experiências e de formação com os pares, que não se pode confundir 

com trocas de receitas – sem falar que tal procedimento se torna impossível, 

visto os professores se confrontarem com situações únicas, exigindo respostas 

únicas, mas que se constitui em um debate de natureza reflexiva sobre a 

prática, sendo este franco e aberto, um voltar-se à prática a luz das teorias que 

a explicam, transformando-a através de uma ação sistematizada e 

fundamentada teórica e metodologicamente, dando ao professor maior domínio 

e controle dos saberes que utiliza - compreender para agir. 
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 A Formação Continuada não pode ser um simples retorno ao espaço 

escolar sem uma relação direta com o fazer profissional, nem tampouco uma 

estratégia de intervir num futuro, esquecendo-se de debruçar sobre o presente. 

 

 Se for verdade que ninguém se forma por seus próprios meios, ninguém 

também será formado por qualquer meio. A Formação Continuada é um 

percurso do sujeito que se forma com outros sujeitos, refletindo 

cooperativamente com seus pares, e esta pertence aos sujeitos em processo e 

trajetória formativa; ganha sentido na história pessoal de cada um. Nesse 

sentido, afirma Nóvoa (1991, p.70): 

 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 
conhecimentos ou técnicas), mas sim através de um trabalho de 
reflexividade critica sobre as práticas e de (re)construção 
permanente de uma identidade pessoal.  

 

4.1.4. Sentidos do corpus documental legal 

 

A partir do mapeamento dos sentidos presentes no corpus documental 

(quadro 3, apresentado na metodologia), acompanhamos um silenciar sobre a 

identidade profissional docente requisito do profissionalismo. A construção da 

noção de professor aparece apenas na LDB 9394/1996 no artigo 13 que define 

as competências para o exercício profissional de todo professor e, nos 

documentos analisados que se seguem (decreto nº. 2.026 de 10/10 de 1996; 

decreto nº. 3860 de 09/07/2001; portaria nº. 990 de 02/04/2002; portaria nº. 

2051 de 2004), como foram apresentados no quadro 1, a ênfase recai sobre a 
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avaliação da instituição e no aferimento da titulação, também compreendido 

como aferimento do perfil docente como foi especificado acima.  

 

O silenciar sobre a identidade docente nos coloca frente aos discursos 

esquecidos do improviso, de função complementar, desde o Brasil Colônia, 

como nos traz Monlevade (1997), que descaracteriza o profissional docente 

como portador de saberes específicos de sua profissão, num sentimento de 

pertença a um grupo que compartilha crenças, atitudes, experiências, valores 

além da apropriação da atividade realizada e das normas que a constitui, como 

enfatiza Macedo (2001). A busca da identidade profissional faz parte do 

profissionalismo que implica o desenvolvimento de uma competência 

profissional e ética exclusiva de um grupo profissional, o qual tem o direito de 

ensinar validado pelo corpo dos saberes construídos e compartilhados num 

processo de aperfeiçoamento e atualização constantes, de onde a formação 

inicial e continuada fazem parte. 

  

A comprovação de títulos como exigência para a docência sem uma 

necessária formação pedagógica, característica da profissionalização docente 

pode ser observada no discurso materializado do Estatuto do Magistério 

Superior de 1931. Nesse sentido, o discurso de hoje faz falar um outro discurso 

esquecido, em que a cátedra garantia o exercício profissional e faz calar o 

movimento estudantil da época que condenava a mesma por não haver 

naqueles que nela se representavam, um movimento de busca constante, de 

formação refletida sobre a ação, contínuo, incluindo a troca entre os pares na 
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consolidação de uma prática social reconhecida e pensada por aqueles que a 

exercem.  

 

O discurso da formação stricto sensu presente no discurso legal da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, do Decreto nº. 2.026, de 

10/10/96; Decreto 3860 de 09/07/2001 e Portaria nº.990 de 02/04/02 aponta a 

preparação em cursos stricto sensu como exigência para o exercício do 

magistério superior.  

 

A idéia de preparação nos remete a um interdiscurso, da época do Brasil 

Colônia, uma vez que para o exercício da docência havia o recrutamento de 

outros profissionais que não eram professores enquanto formados para o 

ensino, como se, para ser professor bastasse “saber fazer bem feito” sem uma 

formação específica, caracterizando uma improvisação da ação docente e não 

uma necessária formação que encaminha para a profissionalização docente. 

 

Se buscarmos o discurso legal de 1960/1970, que bem se expressa no 

esboço do plano da Universidade de Brasília, cujos estatutos foram aprovados 

em 1961 e que segundo Cunha (1983, p.173-174): “a carreira docente admitia 

os degraus de professor-assistente, para mestres com prazo de três anos para 

obterem o doutorado; de professor associado, para doutores; e de professor 

titular”, também nos deparamos com a necessidade legal e a exigência de 

mestrado e doutorado nas instituições federais, num contexto de qualidade do 

ensino público e aqui não aparece a necessidade de uma formação específica 

dos saberes da docência para o exercício profissional.  
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Acrescenta-se a esse fato, o contexto da década de 1960/1970 que 

aponta para os acordos MEC/USAID visando ao planejamento da educação 

superior como instrumento necessário ao processo desenvolvimentista, que se 

expressa no âmbito das relações capitalistas, como a condição necessária à 

competição internacional, além de que, como aponta Cunha (1983, p.193): 

 
A indução modernizadora do governo EUA sobre a educação 
escolar brasileira foi acelerada a partir de 1961, como parte da 
estratégia de “prevenção do comunismo”, então localizado como 
ameaça efetiva e vizinha: a disseminação da revolução cubana em 
outros países latino-americanos. – grifos do autor 

 

Estamos hoje, com a concepção de formação como preparação para o 

exercício do magistério superior, como assinala o discurso legal da LDB 

9394/1996, frente a um novo dizer, diferente daquele da década de 60/70, 

apesar deste estar no discurso presente hoje quando exige a titulação sem 

uma formação específica para a docência. Analisamos, assim, o interdiscurso 

(memória histórica), compreendido como aponta Orlandi (2003, p.33) como “o 

conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que 

dizemos”. 

 

Sem falar que o contexto da década de 1990, nos coloca em frente ao 

financiamento do Banco Mundial24. Entretanto, ambos os contextos remetem-

se à influência estrangeira; outrora para conter o avanço do ideário socialista 

na América que ganhava grande impulso com a revolução cubana. Hoje, 

apregoa o perigo dos resultados não atingirem às leis do mercado neoliberal, 

                                                 
24 “O Banco Mundial passou a impor uma série de condicionalidades para a concessão de novos 
empréstimos. Mediante essas condicionalidades, o Banco Mundial (tal como o FMI) passou a intervir 
diretamente na formulação da política interna e a influenciar a própria legislação dos países” (SOARES, 
2000, p.21). 
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enfatizando a necessidade de se obter determinados produtos e resultados 

interessantes a este mercado. 

 

 A busca pelos cursos stricto sensu no discurso legal da LDB 9394/1996 

de hoje, presente como exigência do título para o exercício do magistério 

superior, silencia outros discursos, que já significam e que, nesse sentido, 

também se apresenta o silenciar sobre a formação, presente na história da 

educação que encaminha para uma formação contínua, ao mesmo tempo em 

que faz parte, que se faz presente no discurso de hoje.  

 
Aí se explica o processo de constituição do discurso: a memória, o 
domínio do saber, os outros dizeres já ditos ou possíveis que 
garantem a formulação (presentificação) do dizer, sua sustentação 
e garantia de legibilidade e de interpretação: para que nossas 
palavras façam um sentido é preciso que (já) signifiquem. 
(ORLANDI, 1998, p.39). 

 

 Dessa forma, interpretar é atribuir sentido, sentidos inclusive que já 

estão estabelecidos. Os sentidos já ditos têm um efeito nos sentidos 

produzidos hoje. As palavras, até as mais simples do nosso dia-a-dia, já 

chegam até nós carregadas de sentidos, “que não sabemos como se 

constituíram e que, no entanto significam em nós e para nós”, como nos aponta 

Orlandi (2003, p.20). 

 

 Nesse cenário, pela análise do discurso, temos a especificidade de 

identificar como os discursos tomam corpo no que se refere à formação 

continuada do professor da educação superior, que estão postos numa 

memória que vem estabelecendo e cristalizando numa determinada dimensão 

da formação continuada que aponta para a apresentação de títulos em cursos 



 

 

133

de formação stricto sensu, sem a necessária reflexão sobre a prática, sobre o 

fazer coletivo e individual que estabeleça as normas e formas de atuação 

profissional, assim, Orlandi (2003) aponta que: 

 
Saber como os discursos funcionam é colocar-se na encruzilhada de 
um duplo jogo da memória: o da memória institucional que estabiliza, 
cristaliza, e, ao mesmo tempo, o da memória constituída pelo 
esquecimento que é o que torna possível o diferente, a ruptura, o 
outro. (2003, p.10) [...] partimos do dizer, de suas condições e da 
relação com a memória, com o saber discursivo para delinearmos as 
margens do não-dito que faz os contornos do dito significativamente. 
Não é tudo que não foi dito, é só o não dito relevante para aquela 
situação significativa (2003, p.83). 
 

 
Transpondo essa discussão para o objeto/problema da pesquisa, 

supomos que o discurso da formação stricto sensu, pode fazer silenciar o 

discurso da formação coletiva, refletida, contínua, de modo a favorecer a 

cultura do aligeiramento na busca de títulos em detrimento da formação. Tal 

análise parece esquecer que a formação do professor precisa ser 

acompanhada, refletida inclusive com outros professores e que isto não se faz 

em prazos curtos. 

 

Entretanto, observamos avanços no item da profissionalização, no que 

se refere ao estabelecimento de critérios para o exercício da docência, os quais 

aparecem como exigências para a profissão de professor da Educação 

Superior. Entre eles, está a lei 10.861 de 2004 (SINAES) que indica no 

momento da avaliação, identificar as políticas de aperfeiçoamento e 

desenvolvimento profissional o que inclui carreira e condições de trabalho, 

assim como a portaria nº. 990 de 02/04/2002 que além da estrutura de carreira, 

condições de trabalho, acrescenta os itens de jornada de trabalho e 

experiência profissional. 
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Em termos da profissionalização a nova LDB 9394/1996 criou, com a 

exigência da titulação mínima de mestre para a configuração do corpo docente 

das IES, um patamar mais exigente de perfil acadêmico o qual, segundo 

Balbachevsky (2000, p.151) é utilizado para o credenciamento e 

recredenciamento das IES, associado a “uma carreira institucional que 

incorpore em seus critérios de promoção a titulação acadêmica.” Enfatiza ainda 

a autora citada que: 

 
Esta é a primeira vez na história do país em que o desempenho de 
todas as instituições de ensino superior é avaliado por uma mesma 
régua, numa avaliação pública de escopo nacional. Seus efeitos já 
foram perceptíveis no ano de 1995, quando uma onda de 
preocupação com a qualidade dos cursos se espraiou para 
instituições de todos os estratos do sistema. Desde, então medidas 
voltadas para a melhoria do ensino podem ser detectadas em quase 
todas as instituições. 

 

A ênfase na carreira pode ser acompanhada desde a criação da 

Universidade de Brasília em 1961, quando a mesma se baseava na FCSS e 

acompanhada de um movimento constante do profissional de atualizar-se e 

aprofundar os conhecimentos. 

 

Nesse sentido, o corpus documental analisado incorpora o discurso dos 

educadores que pode ser encontrado, por exemplo, em Cury (2003, p.126) que 

segundo o autor, aliada à formação está a “inserção na carreira, a atuação 

profissional e avaliação de desempenho” 

 

Entretanto, ainda continua o autor citado (idem), que no debate da 

formação necessária à configuração da profissionalização, esta não pode “fugir 

do seu compromisso básico com a docência”, o que também vem enfatizando 
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Pimenta e Anastasiou (2002), Fernandes (2000). Sem falar que “o processo 

formativo não dispensa nem o ato investigativo da própria práxis nem o 

contexto com a produção intelectual qualificada da área” (CURY, 2003, p.126). 

Uma FCSS sim, mas não qualquer formação, enfatiza-se aqui uma formação 

que associe a investigação de sua prática com sólidos conhecimentos teóricos 

que a fundamentam e na construção de novas proposições sobre a ação a ser 

desenvolvida. 

 

A seguir, procedemos à análise das entrevistas com professores da 

educação superior, os quais exercem suas atividades em IES privadas do 

estado de Pernambuco. 

 

 

4.2 – O discurso dos professores 

 

4.2.1. Sentidos expressos pelos professores: início da atuação na 

educação superior 

 

A atuação dos professores como capacitadores em programas de 

formação continuada é um dos critérios utilizados pela IES para a contratação 

de docentes, assim como a experiência em processos de Formação 

Continuada em instituições públicas, experiência como docente na rede pública 

do magistério superior, assim como a observação de sua atuação em caso de 

substituição temporária de professores na IES ou outros serviços prestados a 

IES em outras áreas, fora a docência, além do depoimento de seus pares 
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acerca do conhecimento de sua atuação em sala de aula, como podemos 

visualizar nas falas abaixo: 

 
Foi praticamente esse trabalho como capacitadora da rede municipal 
que na realidade me abriu as portas para que eu viesse trabalhar 
aqui. (C1 prof. 4) 
Eu já trabalhava há muito tempo com capacitação de professores 
então já tinha certa experiência de lidar e apoiar esse processo de 
formação na Secretaria de Educação do Estado e depois veio o 
convite (C1 prof. 8) 
A pessoa conhecia meu trabalho na federal, na época não havia 
concurso e o professor estava muito sobrecarregado aqui e pediu 
uma pessoa para ajudá-lo. (C1 prof. 10) 
Eu sou da área de informática e a Faculdade me contratou para dar 
uma consultoria nesta área, quando terminei o pós fui contratado 
para lecionar (C1 prof.3) 
Através de uma substituição. Após o período de substituição e em 
virtude do desempenho que obtive na especialização, fui convidada 
para assumir efetivamente. (C1 prof. 7) 
 

Percebemos que o reconhecimento da prática profissional desenvolvida 

se estabelece a partir do lócus privilegiado da docência, a sala de aula, a qual 

passa a ser instrumento de visibilidade da profissionalidade docente; isto fica 

evidente devido à ênfase dada pela instituição quando toma como base os 

saberes da experiência profissional: 

 
Tinham pessoas que conheciam o meu trabalho, não no sentido da 
amizade mas como docente na especialização, e quando se 
precisou de um professor, fui chamada (C1 prof.1) 
Então foi uma questão de conhecimento do meu trabalho 
desenvolvido como capacitadora, paralelamente a sala de aula da 
educação básica (C1 prof. 4). 

 

A questão do reconhecimento da competência faz significar que um 

professor se constrói na prática que exerce. Que ser professor é um processo 

de formar-se constante e continuamente, nos construímos professores na ação 

de ser professor. Nesse sentido, a competência se reconhece no fazer, um 

fazer que ao mesmo tempo dê provas da competência. 
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 O grupo C2 e cinco professores do grupo C1 apontam que o seu 

ingresso na educação superior tem relação com sua trajetória profissional 

como professores. O que fica claro ao trazer sua história de vida profissional 

como docentes, contando como iniciaram no magistério em outros níveis de 

ensino e foram desenvolvendo atividades nesse fazer docente que, apesar de 

não serem estas exclusivas à sala de aula, foi imprimindo uma marca de 

reconhecimento da docência através de trabalhos como os de formação 

continuada e assessorias, o que significa dizer que, aprendemos a ser 

professores e nos constituímos professores na prática. 

 

4.2.2. Sentidos da pesquisa, experiências vivenciadas fora da IES, 

participação em atividades de aperfeiçoamento: 

 

 Para dois professores do grupo C1, a pesquisa é requisito 

preponderante para a profissão do professor, uma vez que esta faz parte 

integrante do processo de desenvolvimento da docência, ou seja, a pesquisa 

como elemento de profissionalização docente. Nessa linha, a relação ensino e 

pesquisa, fazem significar que ser professor é mais que dar aula, é buscar, 

aprofundar, num movimento imbricado entre ensino e pesquisa, isto por que: 

 
A pesquisa tem uma função social, é um espaço de divulgação de 
conhecimento, esclarecimento sobre os fatos e dados e isto faz parte 
da formação e da formação continuada. (C1 prof.1) 
Eu falo que a pesquisa está no sangue do professor, é indissociável 
ensino e pesquisa (C1prof 6) 
 

O atual debate e embate em torno do papel e do lugar da pesquisa 

reflete reconhecimento, do papel da pesquisa enquanto instrumento de 



 

 

138

formação junto à comunidade acadêmica do setor público cuja valorização é 

compartilhada pela maioria dos professores, independente da titulação, 

diferentemente do setor privado onde se define a valorização da docência 

“como elemento definidor, por excelência, da atividade acadêmica” 

(Balbachevsky, 2000,p.143). Nesse sentido, os dois professores trazem o 

referencial da pesquisa, de suas experiências como pesquisadores na esfera 

pública.  

 

Vale salientar que encontramos entre os professores o desenvolvimento 

de pesquisas. Do total dos entrevistados, sete realizam a do mestrado e/ou 

doutorado, três, relacionada a questões de interesse pessoal e um, financiada 

pela Instituição. Dos professores entrevistados, nove tiveram produção 

acadêmica nos últimos dois anos e, essa produção é fruto da pesquisa, para 

oito professores. Podemos perceber a busca pelo desenvolvimento de 

pesquisas relacionadas à avaliação institucional e também ao processo de 

promoção funcional que leva em conta a realização da mesma. 

 

O trabalho como pesquisador, em uma IES particular encontra como 

dificuldade a forma de contratação do professor. Em relação ao vínculo de 

trabalho, treze professores são horistas. O trabalho como horista dificulta a 

realização de pesquisas, por não se formar na IES um vínculo de dedicação, 

precisando o professor dispor de outros tempos, não remunerados, para a 

realização da mesma, em virtude da necessidade de outros vínculos de 

trabalho com outras IES ou outros empregos.  
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Dos entrevistados, onze lecionam entre 02(duas) a 03(três) disciplinas 

na IES, que conforme os horários estabelecidos pela mesma, se encontram, 

pelo menos duas vezes na semana, entretanto a carga horária só se refere às 

aulas e não há uma disponibilidade de horários coletivos de encontro por área 

ou departamento. 

 

A carga horária semanal exercida pelos sujeitos da pesquisa na 

docência na Educação Superior, varia muito de doze horas semanais  a mais 

de setenta e duas horas semanais de trabalho, o que representa para alguns 

um efetivo trabalho de mais de dez horas por dia nesta atividade. E além da 

pesada jornada, doze professores declaram ter também carga horária 

sistemática de trabalho em outras atividades co-relacionadas ao processo 

educacional como consultoria, assessoria, coordenação de cursos na 

graduação e na pós-graduação, diretoria de escola, entre as citadas. 

 

Na questão do exercício de outra profissão, cinco professores a exercem 

e entre as citadas encontramos profissionais liberais, analista de sistema e de 

informática. 

 

 Quando questionados se participam de atividades de formação e 

aperfeiçoamento, todos responderam que participam das atividades 

promovidas pela IES em que trabalham nesse sentido, a IES se apresenta 

como um espaço privilegiado para a realização de um trabalho de formação 

continuada. E se participam de outras atividades de formação e 

aperfeiçoamento quanto à docência fora da IES, oito dos professores 
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entrevistados responderam que sim e entre os que não participam, quatro 

trabalham com cursos de formação de professores. Isso nos coloca frente à 

questão de que muitos que trabalham na formação docente não possuem a 

compreensão de que a participação em atividades de aperfeiçoamento é parte 

inerente da formação. 

 

 Os docentes apresentam como atividades de formação e 

aperfeiçoamento: participação na SBPC25, participação em Congressos, 

apresentação em seminários, colóquios, encontros, cursos de informática, 

cursos fora do país. 

 

4.2.3.Sentidos expressos da FC 

 

No que se refere à Formação Continuada (FC) apontam uma visão de 

formação direcionada para a perspectiva que trabalha Macedo (2001) em sua 

pesquisa, como um processo que vai se construindo na síntese entre o teórico 

e o prático e que não se restringe a dimensão técnica do fazer. Esse processo 

se apresenta como uma necessidade de atualização e aperfeiçoamento dos 

conteúdos da formação inicial, na perspectiva da atuação profissional: 

 
Eu queria continuar com a atualização e revisão dos conhecimentos 
e saberes, uma qualificação profissional (C1 prof.7) 
Cada vez mais tentar aprofundar ter um embasamento teórico-
metodológico, à medida que faço a FC trabalho como profissional de 
uma forma mais sólida e mais consistente (C1 prof.1) 

  

                                                 
25 Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
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Nesse sentido, a formação se insere no espaço dos saberes da 

profissão que vai além dos saberes disciplinares, específicos e encaminha para 

um processo de especialização da função. Percebemos também a vinculação 

da formação com a ética da profissão que implica também saberes específicos 

e um estudo constante. Haja visto, que o professor,  

 
tem que ter a formação, ser ético, sensível com o aluno e estudar 
muito. (C2 prof.5) 

 

 Nessa linha, a prática, articulada com o aspecto ético precisa ser 

repensada concomitantemente com um olhar para o aluno como um todo, na 

sua totalidade, o que implica em um repensar a prática, ou seja, a necessidade 

de revisão da prática, e dessa forma a formação ilumina a prática, entretanto 

não pode ser qualquer formação, antes aquela que tenha a prática como ponto 

de partida para a formação. A formação continuada é um momento de 

repensar, de rever-se profissionalmente e, nessa perspectiva, afirmam os 

sujeitos:  

 
Eu queria a formação, mas não pela formação eu queira algo com a 
minha prática. (C1 prof.4) 
Porque também acho que depois de 15 anos de ter concluído o 
mestrado tinha que me dar o direito de estudar novamente, de ver o 
que estava acontecendo na área, de fazer um trabalho de pesquisa 
(C1 prof.6) 

 

A ênfase na necessidade de formação faz significar que ser professor 

implica um processo constante de estudo, que os saberes não estão e nem são 

cristalizados, eles sofrem mudanças, tanto quanto à especificidade dos 

conteúdos a serem ensinados como à forma de trabalho com esses conteúdos. 
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Entretanto, também encontramos a FC como uma atividade exercida 

pela necessidade que se estabelece no âmbito legal, atrelada não a questão de 

um processo contínuo inerente à atividade docente, mas como uma obrigação, 

uma imposição que se justifica pelas novas exigências do mercado, que 

estabelece a necessidade da Formação Continuada Stricto Sensu (FCSS) para 

a docência no magistério superior. Compreendem os professores que a FCSS 

se torna necessária na perspectiva da permanência no emprego como 

podemos observar nas falas a seguir: 

 

Porque tinha que fazer (C1 prof.2), 
Era o que estava sendo oferecido (C1 prof.8), 
Para ensinar você tem que ter o Mestrado, senão está fora (C1 
prof.3),  
Não tem um motivo para a escolha do curso, foi o que apareceu. Eu 
entrei para fazer não importa o quê... Como eu ia crescer sem ter o 
mestrado, iria ter uma hora que iam me dar um freio (C1 prof.3) 
 

  
 A busca pela permanência no emprego encaminha a busca pela FCSS, 

e essa não precisa ser na área de atuação do docente. Nesse sentido, não se 

busca a formação, mas a comprovação dos títulos, assim, o título de cursos de 

FCSS fazem um diferencial no mercado. Para o exercício no magistério 

superior era exigida apenas a pós-graduação lato sensu , mas com o aumento 

de pessoas formadas neste âmbito de ensino, ocorre uma enorme oferta de 

profissionais com esta qualificação, e assim há a necessidade do diferencial 

em relação aos outros profissionais que chegam para oferecer seus serviços às 

Instituições de Ensino Superior (IES). No espaço da concorrência no mercado 

de trabalho, a titulação entra como um requisito de diferenciação e uma 

condição de garantia da empregabilidade: 
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É tanto, que quem não tem o título não entra. Está havendo uma 
massificação dos cursos de pós-graduação então, a oferta de 
trabalho é cada vez menor e a sociedade cada vez busca maior 
titulação até para a concorrência no mercado de trabalho então, 
quem não tem corre a possibilidade de ficar fora (C1 prof.6) 
Hoje eu não ficaria desempregado em Recife, principalmente pela 
proliferação das IES (C1 prof11). 
 

As razões da busca dos professores por fazer os cursos stricto sensu, 

expressam a urgência do título para a demanda do mercado, mesmo que este 

não tenha relação com o fazer cotidiano. Cinco professores do grupo C1 

buscam o título pela exigência estabelecida e não pela necessidade de uma 

formação continuada inerente à atividade docente:  

 
Porque tinha que fazer. Para ensinar na graduação tinha que ser. 
Natural de todo mercado é cobrar e agora cobram o título. (C1prof2) 
Não foi o que eu decidi, foi antes no que eu entrei e aí tive uma sorte 
porque acabei gostando. É pragmatismo puro. O mercado exige que 
você tenha e a Instituição não quer saber se é em culinária, física, 
corte e costura. O importante é ter. A educação se transformou num 
grande mercado. Isso é uma coisa velada, ou você faz ou fica com o 
risco de ter outra pessoa no seu lugar (C1prof11) 

  

 A busca da FC relaciona-se à permanência e garantia do emprego, o 

que poderia explicar a busca aos cursos de FCSS face à necessidade de 

comprovação de títulos e a presença de um clima de tensão entre os docentes.  

 

O temor da perda do emprego faz parte do processo de disciplinamento 

exercido sobre os docentes pelo fato de saberem dos altos índices de 

desemprego, assim como o conhecimento da mudança das políticas de 

contratação e demissão que levam em conta as exigências estabelecidas para 

o credenciamento e recredenciamento das IES que estabelecem a titulação 

docente como item de avaliação institucional, como salientam também 

Feldfeber e Imen (2003), além do conhecimento acerca da contratação de 
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professores mais adequados aos estilos da avaliação, como vinham apontando 

Placco (2003) e Sobrinho (2004), dentre outros, o que implica a observação de 

títulos na área da FCSS, na análise de seus currículos.  

 

Sendo assim, a busca pela FCSS pode ser explicada pela tensão que 

vive os docentes frente ao quadro de emprego, ou melhor, desemprego 

observado no país26. Algumas falas apontam a busca pela Formação 

Continuada Stricto Sensu, pelo medo do desemprego, como podemos 

constatar abaixo:  

 
Agora eu tenho certeza que vou continuar na área (C1 prof.3),  
Se eu tivesse o mestrado estaria fixo no ensino superior. Tenho 
medo de ser mandado embora, não por conta da minha competência 
e do meu trabalho como professor (C2 prof.9),  
As perspectivas profissionais são nebulosas. Considerando o fato de 
ter interrompido os estudos no âmbito do doutoramento (C2 prof.13).  

 

O medo se encontra presente em dois grupos da pesquisa: 

representados por seis professores do grupo C1 - aqueles que estão cursando 

e todos os professores do grupo C2 - aqueles que querem cursar.  

 

O atual contexto das exigências para o exercício do magistério superior, 

surpreende aqueles professores que já atuavam nesse nível de ensino, quando 

a especialização comprovada e o reconhecimento da competência bastavam 

para o ingresso no mesmo na rede privada das IES, visto que para as públicas 

a titulação já vem sendo incorporada como necessária e não como uma 

exigência. Nesse sentido, surge um sentimento de pressão, de incômodo, 
                                                 
26 Essa tensão pode ser explicada, que segundo Canário (1999, p.39) ‘A realidade empírica das últimas 
décadas. Confronta-nos com a compatibilidade entre um crescente volume de desemprego (estrutural), 
uma acentuação das desigualdades sociais, e por outro lado, um acréscimo constante da escolarização e 
formação’ 
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mesmo para aqueles que exercem suas atividades há mais de sete anos neste 

nível de ensino. O que segundo Bolívar, trazendo as contribuições de 

Huberman (2002), estariam esses professores, num patamar de estabilização 

por já terem adquirido independência e segurança no cargo, o que “suporia a 

escolha da identidade profissional frente a outros modos possíveis de trabalhar 

e viver” (idem,p.54). Assim, encontram-se os professores, apesar da 

experiência, como iniciantes em relação ao sentimento de perda do emprego, 

que poderá acontecer por não terem o título, como podemos encontrar abaixo: 

 
Eu gostaria muito e me sinto pressionado a fazer o mestrado, a 
necessidade de ter uma titulação é uma exigência constante e eu 
preciso fazer (C2 prof. 9) 
Quando entrei aqui não havia essa exigência, tinha a pós-graduação 
e fui convidada por conhecerem meu trabalho, mas eu acho que 
esse aspecto (das exigências legais) veio realmente mudar muita 
coisa no corpo docente e ao mesmo tempo trouxe certo incômodo 
em relação a algumas pessoas que tinham grande experiência e por 
não terem o título, foram descartadas por outras que nem têm 
experiência, só por conta do título (C1 prof. 4) 

 

 A compreensão de que a exigência legal para o exercício da docência 

no magistério superior relacionada à FCSS é desnecessária à função de 

professor, pode ser observada na fala de um professor do grupo C1, este 

possui sua formação em área técnica, e enfatiza a importância do saber 

específico trabalhado na formação inicial, e para o exercício da docência 

apresenta uma supervalorização da experiência. A experiência dá conta da 

formação descartando a necessidade de reflexão da prática, de se rever na 

ação desenvolvida e aprofundar os conhecimentos, aprofundando assim a sua 

atuação docente:  

 
Para ensinar na graduação eu tinha que fazer a FC... Um dos 
motivos para a FC, foi a exigência legal, apesar de essa exigência 
ser absurda, pois exigem de professores que têm uma larga 
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experiência, que tem capacidade de ensinar muito grande, que estão 
há 10,20,30 anos lecionando, fazer o mestrado (C1 prof.2) 

   

Encontramos ainda a exigência pela busca da FCSS relacionada a uma 

segurança profissional e à vida funcional, estabelecendo um vínculo de que o 

reconhecimento profissional na IES se dá via apresentação da titulação, que 

traz uma distinção dentro das IES. As falas se fazem significar pelo 

conhecimento dos docentes de contratações que se justificam para o 

atendimento às exigências de credenciamento e recredenciamento dos cursos 

e que, nesse sentido, o que vale é o título e não a formação como a que vem 

sendo discutida nesta pesquisa: 

 
Bem principalmente para a comunidade acadêmica a mudança é 
muito forte, em todos os aspectos. Você agora tem a prática, a teoria 
e o título referente à teoria. Então eu acho que isso é muito 
representativo para a IES (C1 prof. 4) 
Sempre tive o desejo, mas agora tem a exigência e as coisas se 
apressam um pouco, por isso quero concluir a pós-graduação stricto 
sensu, mais por uma questão institucional, de ter mais segurança 
(C1 prof. 8) 

 

 Podemos também encontrar uma tensão entre a necessidade de uma 

FC que caminhe para um refazer pedagógico e a exigência legal da 

comprovação dos títulos. Reconhece os professores, a necessidade de 

estudos no âmbito da FCSS, além de que o contexto atual exerceu uma 

pressão positiva sobre os mesmos, no sentido de forçar a busca, de fazer o 

professor reconhecer que precisa de um processo de estudo constante. 

Entretanto, nesse processo, muitos professores se deparam com uma situação 

nova, a do descredenciamento da experiência acumulada, e, nesse sentido, 

cumprir o estabelecido pelo legal se torna imperioso mesmo que em detrimento 

da busca pela formação, a qual dá identidade à própria IES, identidade 
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comprovada pela formação profissional de seus docentes e atualização de 

suas práticas. 

 
Então eu acho que essa questão de praticamente impulsionar o 
professor a fazer mestrado e doutorado tem um lado positivo mas ao 
mesmo tempo um lado negativo e, o lado negativo é justamente 
esse, pessoas com muita experiência – eu conheço muitas- e hoje 
em dia são descartadas por outras que nem tem experiência, só por 
conta do título. (C1 prof.4) 
Nesse sentido que me preocupa, e que às vezes a preocupação é 
tão grande no cumprir o que o legal está pedindo que eu tenho medo 
que perca a essência, que se perca a concepção de formação que a 
gente tem no intuito de dar a identidade da IES. Por exemplo, qual a 
preocupação? A ênfase está no fazer, não é? E o fazer é importante, 
porém o fazer não pode viver desvinculado da teoria. O que a gente 
vai fazer com o que está sendo solicitado, mas este fazer articulado 
com a teoria, e isso, o que é legal, não traz definido (C1 prof.1) 
 
 

 Nesse sentido, também se inserem nessa fala o grupo C2, de desejosos 

de fazer a FCSS, mas apresentam como justificativas de ainda não estarem 

realizando-a as condições de vida que impedem ao professor das IES privadas 

o afastamento de suas atividades sem os proventos para se dedicarem à 

formação continuada: 

Eu gostaria muito e me sinto pressionado a fazer, comecei e tive que 
deixar, por uma necessidade familiar - que é o mestrado. 
Necessidade de ter uma titulação maior é uma exigência constante e 
eu preciso fazer e não estou fazendo porque as minhas exigências 
financeiras para o padrão que eu mantenho e a família que eu ajudo 
- os meus pais - me impossibilitam de deixar uma carga horária, 
como a que eu tenho muito extensa. (C2 prof. 9) 
Quero o doutorado imediatamente, mas aqui mesmo no formato de 
sanduíche, mas como? Com essas exigências de aula, aula, aula, 
produção..., e nessa jornada de trabalho pesado - e não dá para 
abdicar da jornada de trabalho -, a minha realidade não permite. (C2 
prof.13) 

 
 

Os discursos trazem as condições de trabalho do professor das IES 

privadas que, como horistas, precisam investir na sua formação com prejuízo 

das cargas horárias, e a ausência de órgãos de fomento que, apesar de cada 

vez mais escassos quanto aos recursos, ainda são presentes nas IES públicas. 

Desse modo, questionam os professores: Como abdicar da jornada de 
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trabalho? Da ajuda proporcionada à família? Propor a dedicação exclusiva aos 

estudos neste contexto? 

 

Trazem também os professores do grupo C2, as dificuldades de acesso 

aos cursos de FCSS oferecidos pelas IES públicas que representam uma 

possibilidade para os professores, visto o custo de financiamento dos mesmos, 

mas que desconhecem no momento da seleção, a experiência docente destes 

profissionais e as condições de trabalho do professor de IES privadas, exigindo 

muitas vezes a dedicação exclusiva aos seus cursos, o que os afasta das 

possibilidades de ingresso nos mesmos: 

 
Quero fazer o mestrado produzir alguma diferente. Eu acho que 
tenho o perfil de professor para fazer o mestrado: estou na docência 
do ensino superior há mais de 10 anos, estou há mais de 20 anos na 
docência de uma forma geral e já dei aula para tudo o que foi 
possível pensar, curso técnico, pré-vestibulares, profissionais, mas, 
eles, os professores do mestrado, queriam alguém que tivesse 
dedicação exclusiva, como? (C2 prof.5) 

 

O que os discursos destes professores do grupo C2 não dizem é que as 

IES não exigem formalmente a comprovação, e, como não exigem 

formalmente, também se eximem do oferecimento ou financiamento destes 

cursos para os professores. Além disso, que a ausência de investimento 

promovido por elas para os docentes em relação à FCSS, se dá pelo 

reconhecimento do mercado já possuir profissionais com a titulação, muitos 

oriundos das IES públicas e, aposentados, os quais podem ser contratados 

sem muita dificuldade, já formados para o contexto das exigências, com 

experiência em pesquisa e com produção reconhecida pelo meio acadêmico, 

“prontos” para o trabalho nestas instituições. Essas instituições, pela forma de 
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contratação que assumem com seus docentes, podem dispensar os 

profissionais sem considerar a experiência e as contribuições dadas por eles às 

mesmas, e, substituí-los por profissionais mais qualificados, sem o necessário 

investimento por parte delas. E nesse sentido acrescenta Aragón (2000, p.23):  

 

É claro que, entre ter um corpo docente com formação de pós-
graduação, a um em que a maioria dos docentes apenas 
completaram o nível de graduação, é preferível o primeiro, ainda que 
isso deixe sem resolver a capacitação adequada dos docentes 
universitários como tal. 

 

Nesse sentido, os discursos silenciam acerca de que o reconhecimento 

profissional utilizado para a contratação de outrora, não mais vale para a 

permanência e contratação hoje, do profissional no magistério superior das IES 

particulares. 

 

Para além da exigência legal, encontramos entre os professores de 

nossa pesquisa do grupo C1, dois professores que apontam a FCSS, na sua 

comprovação que é o título, um instrumento de poder, assumindo a FC a 

função de legitimar e dar respaldo ao que se fala e se faz, fazendo assim uma 

distinção de quem a possui, entre seus pares: 

 
Sem falar que quando a gente não tem o título ninguém presta 
atenção no que a gente fala, mas se é doutor pode falar a maior 
besteira e falar até daquilo que não se sabe e está todo mundo 
prestando atenção, a fala é legítima. A gente pode falar como igual, 
e muitas vezes o que a gente sempre falou e ninguém ouviu agora 
todo mundo aprova.(C1prof.2) 
É uma questão de honra porque eu prometi a mim mesma... Eu 
estava num departamento que ou o indivíduo tinha o doutorado ou 
era alijado. Houve até uma situação para concurso de professor que 
eu montei o programa do concurso mas na hora da avaliação eu não 
podia avaliar o programa que eu tinha montado porque tinha um 
doutor na casa, o trabalho braçal eu tinha feito mas avaliar eu não 
podia.(C1prof.6) 
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A exigência do título silencia sobre a questão da formação continuada no 

ethos acadêmico, tanto na fala dos entrevistados que trazem a questão da 

obrigação e não da necessidade do exercício da profissão de professor, frente 

às exigências do mercado, quanto na análise da lei 9394/96, expressando 

apenas o cumprimento de um dispositivo, o qual, quando apresentado, apenas 

legitima o exercício da profissão, mas não a possibilidade de construção, 

aperfeiçoamento e qualificação profissional.  Sem falar que, como afirma 

Canário (1999, p.46): “A aquisição de um conjunto de saberes, a interiorização 

de um conjunto de valores e um domínio de um conjunto de gestos técnicos, 

não constituem pré-requisitos susceptíveis de uma transferabilidade linear, 

determinando a acção profissional”. 

 
Porque eu já tive convites e tenho o respeito quanto ao meu 
trabalho, mas não tenho o título, não tenho uma coordenação porque 
não tenho o mestrado. E aí eu tenho toda confiança, tenho respeito, 
mas não tenho o título. Eu teria outros espaços de trabalho. Na outra 
faculdade, por exemplo, só dá aula mestre e doutor (C2 prof. 5). 

 

 Entretanto, também encontramos dois professores do grupo C1 e um 

professor do grupo C2, que mesmo nesse contexto das exigências, quando 

questionados sobre os motivos que desencadearam a busca pela Formação 

Continuada stricto sensu, apresentam-na como parte da atividade docente, 

inerente à mesma, como momento de aprofundamento, de aperfeiçoamento, 

de pesquisa. Para esse grupo de professores, existe um diferencial, todos já 

são mestres e estão fazendo ou querendo fazer o doutorado, de certa forma 

para o nível das exigências estabelecidas do título estes já se enquadram. 

 
Cada vez mais aprofundar, ter um embasamento teórico-
metodológico para a profissão que escolhi, pois à medida que me 
estou formando, não estou formando só a mim, mas estou 
justamente formando outras pessoas e outras pessoas vão usufruir o 
que eu adquiri (C1 prof.1). 
A minha preocupação com a busca da formação continuada stricto 
sensu é porque o professor não deve parar nunca, nunca, deve estar 
sempre estudando, o nosso objeto de trabalho não tem como parar 
(C1 prof.4) 
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Eu me sinto bem quando estou estudando, e acho que vai melhorar 
a minha prática docente. Você tem que se atualizar, tem que ter o 
que dizer. Faz parte do amadurecimento profissional. Ser professor 
implica essa formação continuada exigente e às vezes sofrida não 
tem outro caminho não. Quero continuar professora e me 
aperfeiçoar, ser melhor (C2 prof.12) 

 
 
4.2.4 Identidade profissional docente 

 

 Como atividade profissional, doze entrevistados relatam que exercem 

mais de uma atividade relacionada ao processo educacional, sendo esta 

referente à: consultoria, instrutor de formação, professor de outros níveis, 

função técnica na Secretaria de Educação de Pernambuco, diretor pedagógico, 

acompanhamento de projetos de pesquisa, coordenação de cursos da pós-

graduação, coordenação da graduação. Observamos que alguns dos 

entrevistados possuem outro vínculo profissional além de professor do ensino 

superior e cinco exercem outra atividade profissional não relacionada ao 

processo educacional, sendo as mesmas: analista de sistema, profissional 

liberal, administrador de condomínio, administrador de empresa na área 

tecnológica. Isso reflete na construção da identidade docente, visto a docência 

ser uma função complementar, secundária, a verdadeira profissão é exercida 

em outro espaço profissional. 

 

 Nesse sentido, como afirma Pimenta (2001, p.89) “Uma identidade 

profissional se constróe, pois a partir da significação da profissão; da revisão 

constante dos significados sociais da profissão” e esta construção apesar de 

ser social é assumida individualmente. Dizer-se professor é também dizer não 
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ser outra coisa, é assumir como seu, um conjunto de práticas, valores, crenças 

que se constituem como de um determinado grupo. 

 

 Como professores horistas, não possuem dedicação exclusiva ao 

magistério superior e, muitas vezes, se vêem no desenvolvimento de outras 

profissões e a estas se dedicam, quer por motivo da formação inicial, quer por 

motivo de retorno financeiro, além de que a forma de contratação não permite 

espaço para trocas e a construção de experiências que resultem no 

fortalecimento da profissão docente e na consolidação de um trabalho coletivo 

a partir do eixo que define a IES.  

 

Dos professores entrevistados, três do grupo C1 afirmam que não se 

consideram professores, e apresentam a docência como complementar a sua 

profissão, e como tal pode ser exercida com mais idade, sem o investimento da 

vida, da escolha. Não são professores e apresentam uma não identificação 

com a docência e com as atividades inerentes a ela, não possuem uma 

identidade profissional docente como podemos observar nas expressões 

abaixo: 

 
Para mim a área de educação, a área de ensino vai ser sempre 
complementar à área de administração. Eu sou administrador de 
profissão e vocação. Não me considero professor, a rotina da 
docência me cansa muito. Esse negócio de ter que dar aula todo dia, 
ter que corrigir prova, ter que receber aluno. Isso ainda me cansa 
muito. (C1 prof. 2) 
Eu dizia há muitos anos que quando completasse 40 (quarenta) anos 
eu entraria no ensino, eu investiria na área da educação. Ser 
professor é uma profissão que pode ser começada com mais idade, 
depois de ter feito outras coisas e depois da profissão (C1 prof.3) 
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 Os professores deste grupo acima citado, no discurso de não se 

considerarem professores gostariam de adquirir o reconhecimento de seus 

pares em relação à docência e afirmam gostar do ensinar, mesmo que não 

gostem das obrigações do fazer pedagógico, e justificam o não investimento na 

área por razões financeiras de remuneração do profissional que se dedica ao 

ensino, e nesse sentido afirmam: 

 
Queria ser reconhecido como bom professor no meio acadêmico e 
se pudesse viver só da docência, eu viveria (C1 prof. 11) 
Eu quero largar a minha profissão de consultor e executivo para ficar 
só ensinando. Eu adoro ensinar. Quero ser professor (C1 prof. 3) 
 

 Em assumir a não identidade docente, os professores acima trazem um 

discurso presente na constituição da educação superior no país, quando havia 

o improviso da profissão docente, o qual se caracteriza pela ausência de uma 

formação especializada e o recrutamento de profissionais liberais para o seu 

exercício. Ocultam os mesmos que um professor tem um saber especializado, 

baseado numa formação específica e na aprendizagem de práticas que os 

singularizam27.  

 

O movimento da Formação Continuada, sendo este constante, de busca, 

de ver e de se rever na ação que o docente desenvolve contribui para a 

construção social da identidade, a qual está imbuída de sentidos, traz 
                                                 
27 E nesse sentido afirma Balbachevsky (2000, p.143) “Provavelmente, para muitos professores, o ensino 
superior é complementar à sua atividade profissional, não apenas em termos econômicos mas também na 
construção da identidade”. No debate da identidade acrescenta Silva (2001, p.79-80): A diferenciação é o 
processo pelo qual a identidade e a diferença são produzidas [...] A afirmação da identidade e a marcação 
da diferença implicam, sempre, as operações de incluir e de excluir... dizer “o que somos” significa 
também dizer “o que não somos”. A identidade e a diferença se traduzem, assim, em declarações sobre 
quem pertence e sobre quem não pertence a um determinado grupo. Sobre quem está incluído e quem está 
excluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica 
dentro e o que fica fora. 
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significados e produz novos significados que são construídos no bojo da 

atividade docente. 

 
 A identidade profissional estabelece uma imagem de si em relação a um 

grupo com o qual o sujeito se identifica que se sente parte e seus significados 

são construídos dentro da atividade docente no âmbito da prática que é social. 

Segundo Nóvoa (1991, p.70): 

 

Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho 
livre e criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com vista 
à construção de uma identidade, que é também uma identidade 
profissional. 

 

 Nesse sentido, nos salienta ainda Nóvoa (idem) que vivemos um 

momento de crise, em que a identidade profissional é o foco da mesma. E, 

acrescenta Pimenta (2001, p.88) “A identidade não é um dado imutável. Nem 

externo, que possa ser adquirido. Mas um processo de construção do sujeito 

historicamente situado”. Aquilo que aprendemos de nós mesmos e diz sobre o 

que somos fruto de nossas relações e dos significados aprendidos e 

construídos através destas e quando dispomos em processos de aprender, 

formamo-nos a ser professor e não outra coisa, de forma escolhida, pensada, 

decidida. 

 

 Nesse contexto, a Formação Continuada não é apenas um momento da 

vida acadêmica, momento esse compreendido como a apresentação do título 
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para a IES frente às exigências legais para o exercício da profissão, na 

constituição de um ethos acadêmico28. 

 

4.2.5.Sentidos de ser professor e as exigências para o exercício da 

profissão: 

 

 Trazem os professores entrevistados, a preocupação, com a formação 

daqueles que atuam na educação superior principalmente na área da formação 

docente, a qual vem sendo realizada por profissionais que não são habilitados 

para a mesma, havendo uma descaracterização da ação de ser professor e 

uma invasão de sua área de atuação profissional. E assim, se colocam diante 

da necessidade de uma formação específica. Nesse sentido: 

 
O que mais me amedronta é a pouca preocupação com a formação 
do professor. Alguma coisa tem que ser feita para que o professor 
seja profissão. A gente tem que acabar com esse amadorismo que 
todo mundo pode ensinar. Eu não acho que todo mundo pode 
ensinar. O engenheiro ensina matemática, o médico: biologia, o 
advogado: português. O que é isso? Professor tem que ter uma 
formação específica. (C1 prof. 6) 
Quantos professores licenciados estão fora do campo de trabalho? E 
quantas pessoas não licenciadas no campo de trabalho do professor. 
Eu acho isso um absurdo. Essas pessoas podem até ensinar, mas 
precisam ter uma formação de professor. Ser professor tem que ter a 
formação, ser ético, sensível com o aluno e estudar muito (C2 prof 5) 

 
 
 Estes discursos trazem a denúncia do improviso na atividade docente, 

que pode ser constatado desde a época do Brasil Colônia, quando se 

recrutavam para o ensino superior, profissionais liberais sem a preocupação 

                                                 
28 O ethos de classe, segundo Bourdieu (1998, p.49) “é a atitude em relação ao futuro”. A atitude aqui 
considerada como interiorização do futuro, o qual se faz presente e que “se impõe progressivamente a 
todos os membros de uma mesma classe através da experiência”. Um ethos que se constrói na experiência 
que, compartilhada, torna-se a experiência de todos. Assim sendo, o ethos “aparece como o conjunto das 
relações que o ser humano estabelece [...] um modo de ser das coisas e das pessoas” (Boff 2003, p.33-34). 
Compartilhando valores, princípios que podem ser identificados em todos de um determinado grupo, e, 
nesse caso, de um determinado grupo profissional. 
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com a formação específica do fazer docente, recrutamento ainda presente hoje 

e confrontado com o movimento dos profissionais que afirmam ser a função 

docente específica em seus saberes e sua formação. Garantiria a FCSS essa 

docência?  

 

Dizem os professores que a FCSS prepara o pesquisador e não o 

professor, e as questões relacionadas à docência se circunscrevem a uma 

disciplina de 60 (sessenta horas) oferecida como exigência legal, sem falar que 

os estudos levam a um aprofundamento teórico sem uma interface com a 

prática. Como pesquisadores, saem com os domínios específicos mas as 

questões da docência se restringem à busca pessoal, às tentativas que fazem 

no momento de ensino. E complementam: 

 
Não a FCSS não trabalha a docência. Eles até falam dessa parte 
pedagógica, do ensino, mas não é o que a gente vê, o mestrado leva 
você a um aprofundamento, mas não ao ensino (C1 prof. 3) 
A gente tem uma cadeira de 60 horas, que é exigência legal, mas 60 
horas não forma um professor. (C1 prof. 11) 
O doutorado e o mestrado não formam o professor (C3 prof.10) 
A gente vê muita coisa fragmentada no doutorado, sem relação 
nenhuma com a prática docente, eles querem um pesquisador e não 
um professor e então ficamos na teoria, teoria sem interface com a 
prática. Não sei porque a gente não tem espaços de interface com a 
docência na pós-graduação. (C1 prof. 8) 
Hoje já existe muita crítica aos mestrados, porque o indivíduo 
consegue trabalhar a pesquisa muito bem, mas não consegue 
trabalhar na docência, na sala de aula. (C2 prof. 5) 
 

 Os saberes pedagógicos são aprendidos de fato enquanto alunos, no 

crivo pessoal que fazem das práticas as quais são submetidos, sem falar no 

uso da intuição, das tentativas e não de uma formação específica. Sem ter a 

formação pedagógica, foram se fazendo no dia–a-dia, nos erros e nos acertos, 

nas buscas individuais, nas observações de outros profissionais da área, além 

de que as exigências se estabelecem na apresentação da titulação sem ser 
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exigida a experiência do ensino. Nesse sentido, para ser professor, precisa 

apenas apresentar o título de mestrado, essa é a formação requerida. 

 
Hoje as instituições querem o quadro docente com mestrado e 
doutorado o que deixa de ser uma questão de lei, apesar de ter sido 
exigido por ela, para ser uma questão de coerência. Professor 
universitário precisa ter o mestrado e doutorado. Quando comecei a 
gostar de dar aulas e, também percebi as exigências do mercado do 
ensino superior, investi na minha formação. Fiz mestrado. As 
práticas que adotei inicialmente eram na verdade, intuitivas e 
repetições das práticas dos diversos professores que tive e que, em 
minha opinião, geram resultados positivos (C1 prof.11) 
 

 

4.2.6. Sentidos expressos da não procura pela FCSS 

 

 No desenvolvimento da pesquisa nos deparamos com professores que, 

mesmo no contexto das exigências, não queriam fazer a FCSS (C3). Isso nos 

chamou atenção para descobrir os motivos que poderiam explicar essa atitude. 

Dos professores que aceitaram realizar a entrevista todos trabalham com 

cursos de licenciatura, dizem participar de atividades de formação continuada 

promovidas pela IES, já estão na docência há mais de 20 (vinte) anos e 

declaram adorar ensinar, se relacionar com os alunos e cumprir com as 

atividades de docente.  

 

Segundo Bolívar, baseando-se nos estudos de Huberman (2002), esta 

seria uma fase de redelineamento, de questionamento, a qual tem como 

característica ser distinta porque permite um auto-questionamento. Os 

professores já têm pleno domínio do fazer docente e podem se encaminhar 

para o reconhecimento do esforço ou a frustração da profissão. 
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 Todos possuem outra profissão, como profissionais liberais ingressaram 

na educação superior e nela foram se constituindo professores. A trajetória 

pessoal os levou para outros caminhos, mas se reconhecem na ação de ser 

professor e conseguem se identificar com ela após mais de vinte anos de 

atuação nesta profissão, encontram vida e sentido no fazer pedagógico: 

 

Ser professor é ter vida as outras profissões são tão exatas que 
tiram a vida e o melhor da vida é viver e aqui você tem vida são 
muitos assuntos são diferentes coisas e conteúdos, você tem 
diálogo, você aprende, você cresce como pessoa. Mas como 
engenheiro eu não tenho que me queixar, foi a época que eu ganhei 
dinheiro e fiz o meu patrimônio, na minha área profissional eu fiz 
muita coisa (C3 prof.10) 
Eu gosto muito desse contato da sala de aula, dessa vida que a sala 
de aula passa para a gente, Posso chegar morta de cansada e cheia 
de problemas mas quando entro na sala de aula eu esqueço até o 
tempo, É tanto que apesar destes anos todos não penso em me 
aposentar. É como Rubens Alves que diz que você se aposenta 
porque não está gostando daquilo que faz e eu gosto. (C3 prof. 14) 
Fui primeiro fazer Ciências Econômicas, porque foi a única 
oportunidade na época, era um curso noturno e eu já trabalhava, 
logo que terminei entrei no magistério porque a minha origem 
sempre foi trabalhar com pessoas, sou oriundo de Seminário, 
sempre fui direcionado à vida humana, para o bem e para o próximo 
(C3 prof. 15) 
 
 

 O que dizem sobre o fato de não quererem a FCSS? Essa pergunta nos 

fazíamos ao conversar com os docentes, principalmente porque convivem com 

aqueles que vão e justificam a ida pelos temores da demissão e com aqueles 

que querem ir por sentirem medo, justificando-o como os anteriores.  

Entretanto, não acreditam que a FCSS trará qualidade e diferenciação em suas 

vidas de docentes, e que a formação continuada, realiza-se nas relações 

estabelecidas dentro do cotidiano das IES. Supervalorizam a experiência 

acumulada que os formou, na prática docente desenvolvida nestes anos de 

efetivo trabalho com o magistério.  
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Nesse sentido, apresentam a docência como um construir na prática, na 

relação com os professores, nos estudos que realiza, na reflexão pessoal que 

fazem de si e seu trabalho. E acrescentam que a FCSS não tem trazido 

relevância para os alunos e que muitos professores que a realizam, não trazem 

qualidade para o seu trabalho pedagógico junto aos alunos. Dizem os 

professores entrevistados: 

 

Porque eu acho que nessa altura me atualizar nas leituras que eu 
faço é mais produtivo, o mestrado não iria acrescentar a prática que 
já possuo inclusive porque eu não sou aquela pessoa que fico 
somente naquela prática, eu converso muito com as pessoas e 
costumo inventar muitas coisas e com isso eu vou modificando 
minhas metodologias, as minhas formas de trabalhar, há uma grande 
distância entre discurso e prática. Vejo muita gente que porque faz o 
mestrado pensa que domina o conhecimento porque defendeu uma 
tese (C3 prof. 14) 
O pessoal faz mestrado e fica diferente trata agente de lado, mais 
arrogante parecem que são superiores. A experiência é que faz 
você, não o mestrado.  Não quero fazer. Sinceramente o mestrado é 
de valor é importante, mas o que você aprende? o que você iria 
aprender com o mestrado? A essência do que eu ensino é a mesma, 
o que isso iria mudar? Você vai descobrir o que? O doutorado e o 
mestrado não formam o professor. Sem falar que os doutores se 
sentem muito superiores não falam com os outros aquela coisa meio 
imbecil, eu não vejo sentido no mestrado (C3 prof. 10) 
Porque eu não vejo muita significação. Eu acho que essa exigência 
da titulação uma mera casualidade, porque eu tenho formação, 
tenho conhecimento, mas não tenho o título. Tenho mais experiência 
em tratar as pessoas, os alunos, compreendê-los mais e tenho um 
direcionamento para o foco da educação. Eu conheço muitos 
doutores que têm o título, mas na sala de aula, os alunos não 
aprendem nada, não têm a didática necessária, não têm a pedagogia 
e se acham donos do Universo. (C3 prof. 15) 
 

 

Os discursos se colocam numa perspectiva de descrença quanto à 

formação docente via cursos stricto sensu, e uma ênfase na experiência 

acumulada no próprio fazer e no movimento de busca pessoal do professor “a 

prática que já possuo”, “a experiência é que faz você”, “tenho mais 

experiência”. Ao mesmo tempo em que apresentam um discurso de rejeição 

em relação àqueles colegas de profissão que foram fazer a FCSS: “Sem falar 
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que os doutores se sentem muito superiores não falam com os outros, aquela 

coisa meio imbecil”, “os alunos não aprendem nada”. 

 

Todos se dizem professores e justificam a identidade profissional pela 

experiência e não pela formação docente. Neste grupo, encontramos também 

uma frustração em relação ao exercício docente, dizem os professores deste 

grupo: 

 
Infelizmente eu gosto [de ser professor]. Eu poderia estar muito 
melhor se tivesse seguido outra carreira (C3 prof. 14) 
Se eu pudesse voltar, não seria professor de novo. É frustrante 
porque você tem um ideal, luta por esse ideal, mas, às vezes, aquela 
luta cai por terra em todos os sentidos inclusive economicamente. 
(C3 prof. 15) 

 

No discurso dos professores dos outros grupos da pesquisa, a indicação 

para o exercício na Educação Superior se dá pelo reconhecimento do trabalho, 

o que não podemos encontrar nesses professores que se viram professores a 

partir de uma circunstância de substituição provisória e uma vez na educação 

superior compreendeu-na como espaço de dar aulas e não como uma 

formação contínua e permanente. 

 
Na minha área profissional eu fiz muita coisa e nessa época eu 
comecei a fazer explanações de trabalho, a explicar e a responder e 
isso me despertou para a questão de ser professor e toda essa 
experiência me trouxe para o magistério. Sem falar que as matérias 
como as minhas, são históricas, desde o século XVII, XVIII pouco ou 
nada se descobriu nessa área. Nos primeiros anos era muito difícil, 
tinha que ficar acordado resolvendo os problemas, mas, hoje não 
tenho mais que me preocupar, porque ficou tudo guardado e posso 
até escrever um livro sobre os assuntos que ensino. (C3 prof. 10) 
Eu comecei primeiro pela minha láurea, não tenho experiência em 
outros níveis de ensino, e quem recebia a láurea recebia uma 
cadeira na IES, fui chamada para esse momento e fiquei (C3 prof. 
14) 
Um convite me trouxe para lecionar num curso de férias para alunos 
concluintes e que estavam devendo uma disciplina para se formar, 
depois fui convidado pelo professor titular da cadeira para ficar como 
assistente dele (C3 prof. 15) 
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Quando questionados sobre as condições de trabalho os professores 

fazem uma comparação com outros tempos, trazendo um pouco de saudade e 

nostalgia dos tempos passados: 

 
Melhoraram muito, mas ainda deixa muito a desejar em termos de 
apoio humano, dar valor à pessoa. No passado havia isso, mas, hoje 
como se tem uma visão administrativa econômica, mudou muito. É 
mais financeiro que educacional, embora os discursos estejam 
voltados para esse fim, mas, a prática é outra. (C3 prof. 15) 
Estão péssimas, não só a partir das condições monetárias, mas 
principalmente da relação dos alunos com os professores, porque 
hoje em dia os valores não existem mais sem falar que mesmo 
sendo pago dentro do mercado, este não possibilita ao professor 
comprar livros, se atualizar. Eu acho que o contexto é outro. (C3 
prof. 14) 
 
  

Esses professores, no final da carreira docente, contam com sonhos e 

desilusões, esperanças e desesperanças “Em relação à educação quero 

apenas continuar na minha sala de aula” (C3 prof. 14), “preciso acreditar, tenho 

sempre uma utopia de esperança, mas a realidade é outra” (C3 prof. 15). 

Entretanto, podemos encontrar ainda uma esperança “Ser professor é ter vida, 

as outras profissões são tão exatas que tiram a vida. E o melhor da vida é 

viver, aqui você tem vida” (C3 prof. 10).  

 

4.3 Sentidos expressos 

 

Analisando as falas dos entrevistados buscamos em relação à Formação 

Continuada stricto sensu encontrar os sentidos desta, uma tarefa bastante 

árdua frente a tantos ditos. 
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 O contexto das reformas na década de 1990 traz ao cenário da 

educação superior exigências para o exercício da atividade docente, que, 

enquanto tal, traz o dispositivo de que para ser professor da Educação Superior 

faz-se necessária a construção de um perfil que se estabelece com a 

apresentação do título em cursos de pós-graduação stricto sensu. Frente à 

exigência, alguns professores vão à busca do título e essa busca silencia a 

necessidade de uma formação continuada como um processo que faz parte da 

atividade docente e que busca uma reflexão sobre o fazer pedagógico. 

 

 Exigir o título para o exercício da docência na educação Superior não é 

uma novidade da reforma educacional da década de 1990, podemos encontrá-

la desde 1931 no Estatuto do Magistério. O diferencial é a comprovação dos 

títulos serem incluídos no processo de avaliação das IES, podendo interferir no 

credenciamento e recredenciamento das mesmas. 

 

 A exigência do título também oculta ser a IES um espaço de formação e, 

no bojo das reformas, não encontramos dispositivos que valorizem o espaço de 

formação na própria IES. Não é por acaso que o legal traz preparação e não 

formação. Acrescentamos a esses fatores que todos os entrevistados afirmam 

que chegaram ao ensino superior através do reconhecimento da competência, 

mas não está dito que a competência hoje, sem o título não garantiria o 

convite. Ao dizerem que foi pela competência, os professores reafirmam o 

reconhecimento de suas atividades docentes e silenciam que isto não é mais 

considerado isoladamente. Novos tempos, novos parâmetros.  
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Com isso não querem dizer que os estudos realizados não foram 

válidos, mas garantem que não ajudaram na formação docente, foi um 

enriquecimento pessoal e até profissional e poderia até não ser, desde que no 

final lhe rendessem o título, pois a experiência docente essa se constrói no 

fazer docente e não de outra forma. 

  
No entanto, penso que muitas vezes um bom profissional de 
qualquer área, recebe o convite para lecionar mas não possui a 
formação para tal atividade. Isso compromete a qualidade de sua 
produção como professor, pois ser um bom profissional em uma área 
qualquer não implica, necessariamente, ser um bom professor. (C1 
prof11) 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Considerações finais 

 
O professor da Educação Superior – processos de significação 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante esta pesquisa sobre os sentidos que os professores da 

educação superior das IES privadas atribuem à Formação Continuada stricto 

sensu (FCSS), estivemos debruçados sobre a busca da compreensão de ser 

professor da educação superior, a qual envolve exigências legais e exigências 

do fazer profissional. 

 

 Ser professor da educação superior nos faz discutir questões da 

formação que envolvem a busca de uma identidade profissional na perspectiva 

(...) 
Palavra viva 
Palavra com temperatura, palavra 
Que se produz 
Muda 
Feita de luz mais que de vento, palavra 
 
Palavra dócil 
Palavra d’água pra qualquer moldura 
Que se acomoda em balde, em verso, em mágoa 
Qualquer feição de se manter palavra 
 
(...) 
Palavra boa 
Não de fazer literatura, palavra 
Mas de habitar 
Fundo 
O coração do pensamento, palavra 

Chico Buarque de Hollanda
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da profissionalização. Nesse sentido, os professores entrevistados provocaram 

em nós muitos momentos de reflexão, que nos fizeram e nos fazem refletir 

sobre a ação profissional que nos imprime uma marca de ensino, pesquisa e 

contínua aprendizagem. 

 

 Identificamos que frente às exigências legais e às do exercício da 

profissão, os professores buscam os cursos de FCSS e mesmo impulsionados 

pelas demandas do mercado, quando lá chegam, procuram ressignificar a 

busca, num movimento de ressignificarem a si mesmos. 

 

 Apesar da Formação continuada stricto sensu (FCSS) ser instrumento 

necessário à formação do profissional, os professores afirmam que só ela não 

forma o professor, pois este se constrói nas práticas, nas trocas, nas relações 

que estabelecem com outros profissionais, nas tentativas didáticas, nos acertos 

e erros, nas leituras, nos confrontos com outros autores e outras práticas, e isto 

é um percurso, uma trajetória que, muitas vezes, não começa na educação 

superior, mas nas experiências em outros níveis de ensino e nos espaços 

formais e não formais em que atuam. 

 

 Também sinalizam que, quando chegam a ser professor, depois de outra 

escolha profissional, precisam de uma formação que os construa professores e 

desejam o reconhecimento dessa formação pelo setor acadêmico. 

 

 Assim confrontamo-nos com a necessidade de uma formação 

continuada para o docente da educação superior que contribua na 
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construção de uma identidade profissional, formando um conjunto de 

valores, crenças e práticas do qual fazemos parte e somos parte. 

 

Essa identidade tão presente nas falas dos professores não se 

apresenta orgânica e nem tão bem articulada, antes descentrada e composta 

por partes até muitas vezes contraditórias, fruto das experiências, relações 

múltiplas e específicas tanto com as instituições como com as pessoas, e 

processos de ensino-aprendizagem que vivem, individual e coletivamente. 

 

A construção da identidade profissional docente nos permite aprender a 

ser o que somos, nos distanciando do que não somos, ajuda a compreender a 

complexidade do nosso trabalho e a importância do mesmo, imprime em nós 

um caráter, uma marca, uma especificidade que distingue pessoas e produz 

conhecimento. 

 

Essa também se constrói no coletivo, no trabalho conjunto, no lugar da 

decisão, da escolha, do afeto e do valor que imprimimos ao que fazemos e isto 

implica uma formação, mas não qualquer formação, antes aquela que traga o 

fazer especializado. A formação, nessa perspectiva, se apresenta como uma 

teia de relações na constituição do ser professor, na construção de uma 

identidade. 

 

Essa compreensão nos coloca frente à constatação de que o espaço da 

Educação Superior vem sendo assumido por outros profissionais, os quais 

muitas vezes não se reconhecem como professores, nem possuem uma 



 

 

168

formação docente, apenas encontram-se professores por circunstâncias 

variadas.  

 

Isso nos traz a questão da ausência de uma formação pedagógica que 

se embate com a construção da carreira que requer total dedicação e uma 

formação especializada. A ausência dessa formação especializada se opõe à 

construção da profissionalização, ao mesmo tempo em que silencia quanto ao 

exercício da docência enquanto profissão, o que remete ao processo de sua 

desvalorização estabelecendo-a assim, como uma função complementar, uma 

ocupação, comprometendo a identidade profissional docente. 

 

A década de 1980 e início de 1990 apresentam a baixa qualificação 

docente em termos da FCSS, associada à expansão do setor privado e o 

retorno do discurso de outrora que relaciona a qualidade da instituição à 

qualidade do professor que nela atua, entendendo como qualidade, a presença 

em seus quadros docentes de profissionais com FCSS. 

 

Nos debates e embates travados, entretanto, encontramos o 

reconhecimento da qualidade da instituição e de seus serviços que vinham 

sendo atrelados à formação docente calcada na valorização e no 

desenvolvimento de pesquisas e aperfeiçoamento dos seus quadros. 

 

A FCSS retoma ao debate da década de 1990, fazendo significar os 

discursos presentes desde a década de outrora. Entretanto, a década de 1990 

traz o diferencial com a sistemática avaliativa baseada no controle de 
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resultados. Sendo assim, o controle do que acontece na sala de aula passa a 

ser expresso por dados externos e entre eles, os índices de titulação do corpo 

docente com mestrado e doutorado e um quadro de tensões que vive este 

corpo docente, como visualizamos nas falas dos professores, que apontam o 

temor da perda do emprego, visto a contratação de professores mais 

adequados aos estilos estabelecidos da avaliação, principalmente nas 

instituições privadas de ensino - “o desemprego passou a ser uma 

preocupação crescente nos últimos anos” (OLIVEIRA, 2004,p.1138). 

 

Nesse novo momento da educação, vive-se uma forte pressão por 

escolaridade, a qual vem se constituindo como característica do mundo 

globalizado, e que vem a indicar um requisito básico para uma maior 

inserção/manutenção no mundo do trabalho. 

 

 No contexto da pressão frente ao medo do desemprego, alguns 

professores buscam a FCSS para garantir seu exercício profissional em cursos 

de mestrado e doutorado, cuja ênfase nesses cursos, recai sobre os 

conhecimentos das áreas específicas, muitas vezes sem relação com o fazer e 

sem a perspectiva de uma formação pedagógica. Cumpre-se o legal sem uma 

reflexão sobre o fazer profissional. 

 

 Nessa busca pela FCSS, confrontam-se os professores com a questão 

da natureza do vínculo nas IES privadas, os quais possuem mais de um 

trabalho a fim de garantir as condições objetivas de sobrevivência e a 
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impossibilidade de estabelecer raízes no espaço de trabalho da Educação 

Superior e não dispor de tempo para investir na sua formação. 

 

 A forma de contratação como horistas impede não só o estabelecimento 

de raízes com a IES, como os momentos de troca, e construção de um trabalho 

conjunto, não oferecendo “condições de perceber a inter-relação de sua 

disciplina com as demais que integram o currículo do curso” (MASETTO, 2003, 

p.59). 

 

 Os professores, hoje, ao contrário do início do século XX, são 

confrontados com situações desprivilegiadas no contexto social, tanto em 

relação aos salários, como na própria atividade docente que não é mais 

requerida em horário integral, assumindo o profissional compromisso com 

duas ou mais instituições de ensino, o que acarreta numa precarização do 

trabalho docente. Essa crise da profissão docente se encontra no próprio bojo 

da crise da modernidade.  

 

 Nesse cenário, nos deparamos com um processo de 

desprofissionalização ou proletarização a que os professores têm estado 

sujeitos nas últimas décadas, o que pode ser observado pelo exercício 

profissional sem a formação específica da docência, ausência de prestígio 

social e o controle do fazer docente ser externo aos professores.  

 

Apontar para os processos de desprofissionalização nos remete aos 

processos de profissionalização que implicam o domínio de um saber ou 
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saberes especializados por um determinado grupo, o qual exerce a atividade 

de estabelecer as normas sobre o exercício desse saber ou saberes, as formas 

de iniciação de outros ao grupo e o reconhecimento público deste fazer 

profissional, no âmbito da formação, do exercício profissional e da sociedade. 

 

 Durante esta pesquisa nos confrontamos, então, com dois discursos e 

ambos trazem categorias comuns de identidade, profissionalização, 

necessidade da formação e exercício da docência, que se materializam nos 

seguintes sentidos, expressos a seguir. 

 

No discurso da titulação, presente no âmbito oficial legal, há um 

silenciamento quanto à identidade profissional, socialmente construída nas 

práticas que traz uma marca de distinção e de diferenciação profissional em 

relação a outros grupos profissionais, oculta a formação contínua, refletida 

sobre o fazer do exercício profissional e faz significar o discurso de outrora de 

que para ensinar basta saber, sem domínio dos conhecimentos específicos à 

profissão e, nesse sentido, silencia também o movimento da profissionalização 

que enfatiza a necessidade de saberes específicos construídos por um grupo e 

valorizados socialmente. 

 

No discurso da formação, presente na fala dos autores que discutem 

sobre o profissional docente, esta se materializa como parte do processo de 

profissionalização na reflexão das práticas sociais e construção dos saberes 

profissionais, como aspecto inerente à construção da identidade profissional 
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que possibilita a criação de práticas específicas de um grupo profissional em 

situação de diferenciação com outros grupos profissionais. 

 

Nesse sentido, formar um professor, desenvolvê-lo profissionalmente, é 

um discurso, exigir uma formação stricto sensu do professor é outro discurso. E 

ambos discursos atendem a determinados interesses, defendem posições, 

trabalham diferentes sentidos e se colocam em espaços de poder diferente. 

 

Os professores transitam entre esses dois discursos, fazendo significar a 

FCSS como cumprimento do legal ou caminho necessário à formação docente. 

Esse contexto traz imensas dificuldades e perplexidades para os professores. 

Vivem, os professores, a tensão entre o medo do desemprego e a busca da 

FCSS. 

 

Compreendemos que desafios vêm sendo postos à atuação docente e a 

sua formação, o que nos levou as outras indagações: De que forma os 

professores da educação superior constróem os saberes de ensinar após a 

permanência em cursos de FCSS? Atribuem significados à profissão docente, 

após a realização dos cursos de FCSS? Agregam ao seu fazer profissional 

valores e ações, após a realização da FCSS? Podemos observar mudanças 

em sua prática ou o valor é apenas agregado no âmbito pessoal? Terminada a 

FCSS, sentem-se mais seguros quanto ao temor da perda do emprego? 

 

Não cabe aqui a resposta para todas as novas questões que a pesquisa 

nos propõe, antes nos convida a aprofundar os estudos sobre a formação dos 
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docentes que atuam na educação superior, a fim fazer significar a própria 

prática num movimento de reflexão acerca de ser professor e a especificidade 

de sua função. 
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Roteiro da entrevista semi-estruturada com os professores 
 

Dados de identificação: 
Gerais 
Nome:  
Idade: 20 a 30 ( )    31 a 40 ( )    41 a 50 ( )     51 a 60 ( )   60 a mais ( ) 
Estado civil: Solteiro (a) ( )   casado ( )    outros ( ) 
Renda: Até 3 salários mínimos ( ) de 3 a 6 salários mínimos( ) 6 a 10 salários 
mínimos ( ) mais de 10 ( ) 
Filhos (Quantidade):0 ( ) 1 a 2 ( )  3 a 4 ( ) mais de 4 ( ) 
Carga horária trabalhada na docência                   outra 
 
Profissionais 

• Qual a sua Formação de origem em termos de graduação?  
• Fez mais de uma graduação?   Sim ( ) não( ) Qual?  
• Qual o ano de término da graduação? 
• Qual a(s) Disciplina(s) que leciona na instituição?  
• Qual o Ano que iniciou como professor/a do ensino superior?  
• Há quanto Tempo atua na atual instituição de ensino superior?  
• Qual o vínculo de trabalho com a instituição de ensino superior que trabalha 

atualmente? 
Parcial ( ) Integral ( ) Horista ( ) Dedicação exclusiva( ) outro ( ) Qual ?  

• Fez algum curso de pós-graduação? Lato sensu Sim ( )  não( )  stricto sensu ( ) 
Aonde? 

• Qual o Curso de pós-graduação lato sensu já cursado?  
• Qual o Ano de início deste curso        ano de conclusão deste curso 
• Qual o Curso de pós-graduação stricto sensu já cursado? 
• Qual o Ano de início deste curso        ano de conclusão deste curso  
• Quais atividades de formação e aperfeiçoamento que fez durante os dois últimos 

anos consideradas significativas (congressos, seminários, eventos e/ou outros)? 
• Exerce outra(s) atividade(s) co-relacionada(s) ao processo educacional? Sim ( ) não( 

) Qual(is)?  
• Exerce outra(s) atividade(s) profissional (is) não relacionadas ao processo 

educacional? (culturais). Qual (is)?   
 

Motivos de ingresso na docência do Ensino Superior: 
 

• Quais as razões que levaram você a trabalhar com o Ensino Superior?    
• Como foi sua chegada no magistério superior?  
 

Significados e sentidos de ser professor no ensino superior 
• Como você se percebe no magistério superior?  
• Como avalia as condições de trabalho do professor da educação superior?   
• Que perspectivas têm para a sua vida profissional?  
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• Como vê as mudanças ocorridas nas instituições de ensino superior neste contexto 
atual?   

• Você vem realizando alguma atividade de pesquisa? Sim ( ) não( ) Qual a área?  
• Como a instituição vem contribuindo para esta pesquisa?   
• Participa dos eventos e atividades realizados pela instituição? Sim ( ) não( ) Ou por 

outra instituição de ensino superior? Sim ( ) não( ) 
• Teve Produção acadêmica nos dois últimos anos? Sim ( ) não( ) 
• Qual é a origem de sua produção? É a pesquisa ( )  ou esforço pessoal ( ) 

 
 
 
Motivos da pós-graduação stricto sensu 

• Qual a área de seu curso de mestrado/doutorado?   
• Por que a escolha por essa área?   
• Por que agora e não antes decidiu fazer mestrado/doutorado?   
• Qual (is) o(s) motivo(s) que desencadeou (aram) no momento sua busca ao 

mestrado/doutorado? 
• Que possibilidades vê para a sua vida profissional os estudos relacionados a 

formação continuada?   
• Recebe incentivos institucionais para o curso que realiza de mestrado/doutorado? 

Sim ( ) não() 
• Caso não, gostaria de receber? Por quê?  Caso sim, Qual (is)? Como se 

operacionaliza? Qual o impacto para a sua vida?    
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Quadros de levantamento do perfil geral dos entrevistados 

idade Estado 
civil 

Renda 
(salários 
mínimos) 

Filhos 
(quantidade) 

CH semanal 
na docência: 
(total no ES) 

Outra CH 
fora da 
docência 

Término da 
graduação 
considerando 
apenas a 
primeira 

20 a 30: 
01 

Solteiro:  
04 

Um não 
quis 
revelar 

0 : 05 Até 12: 03 Década de 60: 
01 

31 a 40: 
03 

Casado: 
09 

3 a 6: 01 1 a 2: 03 13 a 24: 1 Década de 70: 
05 

41 a 50: 
06 

Divorciad
o: 
01 

6 a 10: 01 3 a 4; 
06 

25 a 36: 01 Década de 80: 
05 

37 a 48: 03 51 a 60: 
04 49 a 60: 0 

61 a 72: 
02 

Mais de 
60: 01 

Viúvo: 01 Mais de 
10: 
12 

Mais de 4: 
01 

Acima de 72 
: 
04 

08 
revelam 
outra 
carga 
horária 
além da 
docência 
realizada 
de forma 
sistemática 

Década de 90: 
04 

Quadro 4 
 
 
 
 
 
 
 
Formação de 
origem em 
termos de 
graduação 

Fez mais de 
uma 
graduação?    

 Disciplina(s) 
que leciona na 
instituição?  

 Ano que iniciou 
como professor/a do 
ensino superior?  

 Tempo atua na atual 
instituição de ensino 
superior?  

Pedagogia: 03 
Matemática: 
01 

01: 02 Década de 70: 02 3 anos: 02 

Administração 
de Empresas 
03 

02: 06 Década de 80: 02 4 a 6: 06 

Letras: 03 
Estudos 
Sociais: 01 

03: 05 Década de 90: 08 7 a 10: 04 

Psicologia: 01 
Ciências 
Econômicas: 
01 

04: - 

Engenharia: 01 
Filosofia: 01 

Sim: 07 

+ de 04: 02 

Década de 2000: 03  + de 10: 03 

Quadro 5 
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Vínculo de 
trabalho com 
a instituição 
de ES 

 Curso de pós-
graduação? 
Lato sensu 

Local da 
realização do 
Curso de pós-
graduação lato 
sensu já 
cursado? 
 

 Ano de 
conclusão do 
curso lato 
sensu mais 
recente. 

Curso de pós-
graduação 
stricto sensu já 
cursado?  
 

Qual o Ano 
de início 
deste curso 
e     ano de 
conclusão  

Horista: 13 Lato sensu: 13 UFPE: 06 Década de 80: 
02 

Mestrado: 03 

Integral:01 UPE/ FESP: 
02 

Década de 90: 
08 

Década de 
80: 01 

UFRPE: 01 

Iniciado e 
interrompido: 
02 

UNIVERSO: 
01 
FAFIRE: 01 
FAFICA: 01 

Parcial: 01 

Mais de um 
curso lato 
sensu: 04 

Não 
declarado: 01 

Década de 
2000: 02 Doutorado: - 

Década de 
90: 02 

Quadro 6 
 
 
Atividades de formação 
e aperfeiçoamento 
realizadas durante os 
dois últimos anos e 
consideradas 
significativas 
(congressos, eventos 
seminários, e/ou 
outros)? 

Outra(s) 
atividade(s) co-
relacionada(s) 
ao processo 
educacional?  
  

Das 
atividades 
de formação 
realizadas, 
participou 
das 
específicas 
quanto a 
docência. 

Atividades de 
formação, 
realizadas na 
IES em que 
atua. 

Outra(s) 
atividade(s) 
profissional (is) não 
relacionada ao 
processo 
educacional?  

Participam: 11 Exercem: 12 Participara
m: 08 

Participaram: 
15 

Exercem: 05 

Não participa: 04 Não exercem: 
03 

Não 
participou: 
07 

 Não exercem: 10 

Quadro 7 
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Tabela 1 

 
 

 

1988

34%

32%

21%

13%

sem pós
graduação

especialização

mestrado

doutorado

             

1998

19%

35%
27%

19%
sem pós graduação
especialização
mestrado
dourtrado

 

Número de Funções Docentes Total, Afastadas e em Exercício em 30/04, por Grau de Formação, 

segundo a Unidade da Federação e Dependência Administrativa – Brasil 1995 

Funções Docentes em Exercício em 30/04/1995 
Grau de Formação 

Unidade da 

Federação/ 

Dependência 

Administrativa 

Funções 

Docentes 

Total 

Funções 

Docentes 

Afastadas 
Total 

Sem 

graduação 
Graduação Especialização Mestrado Doutorado 

Brasil 161.645 16.355 145.290 830 34.243 52.527 34.882 22.808 

Federal 51.252 6.766 44.486 67 8.875 10.220 15.272 10.052 

Estadual 29.490 3.558 25.932 445 6.026 6.368 5.477 7.616 

Municipal 6.183 333 5.850 24 1.028 3.464 1.061 273 

Particular 74.720 5.698 69.022 294 18.314 32.475 13.072 4.867 

Distribuição Percentual do Número de Funções Docentes  
por Grau de Formação – Brasil – 1988 e 1998 

Fonte: MEC/INEP/SEEC Gráfico 1 

Fonte: MEC/INEP/SEEC


