
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sou Comunicador Social, ponto.Sou Comunicador Social, ponto.Sou Comunicador Social, ponto.Sou Comunicador Social, ponto.    
Professor, nem tanto...Professor, nem tanto...Professor, nem tanto...Professor, nem tanto...    
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RESUMO 

 

Este trabalho analisa a formação do professor de Comunicação através dos 

saberes mobilizados na atividade docente. A referência é o comunicador social, 

tematizando a construção dos seus saberes docentes, durante a sua trajetória na 

atividade docente. Os objetivos do trabalho foram: analisar a construção dos saberes 

docentes do professor do curso de graduação em Comunicação Social da  Universidade 

Federal de Pernambuco; identificar e caracterizar a percepção desses professores quanto 

à importância dos saberes plurais, utilizados na atividade docente; situar momentos e 

influências que emergem como mais decisivos para a construção desses saberes. O 

trabalho foi delineado a partir de uma discussão a respeito do professor do ensino 

superior que, tendo suas atividades baseadas em três eixos – ensino, pesquisa e 

extensão, não tem um perfil homogêneo, mas sim um perfil diferenciado em articulação 

com o contexto de seu trabalho. A seleção para o ingresso na atividade docente é 

baseada no conhecimento que possui o profissional de comunicação na sua área de 

atuação. A metodologia utilizada foi a análise de conteúdo, cujos instrumentos foram  

entrevistas e observações participantes com três professores de comunicação social, em 

diversos ciclos da carreira docente, estudados por Huberman (1995) e Isaia (1998), 

procedendo-se à análise do seu conteúdo. Os resultados revelaram que esses professores 

percebem a necessidade de outros conhecimentos – saberes docentes, além dos da área 

específica de atuação. Para o exercício da docência, percebem ainda a necessidade de 

conhecimentos disciplinares que empregam desde a preparação das primeiras aulas. 

Identificam, com facilidade, também fatos e pessoas que se estabelecem como 

influência para sua construção como professor. Os professores acreditam que a 

formação para a docência acontece de forma continuada a partir do exercício da prática, 

quando os docentes articulam diferentes saberes. 

   

Palavras–chave: Saberes docentes; Formação do professor; Professor de comunicação; 

Ensino superior.                         

  



 

 

ABSTRACT  

 

This work argues the formation of the professor of Communication through the 

joint of Saberes with the teaching activity. The reference is the social communicater. 

The theme the construction of its to know professors, during its trajectory in the 

teaching activity. Thus, the objectives of the work are: to analyze the construction of 

knowing professors to them of the professor of communication of the course of 

graduation in social communication of the UFPE; to identify and to characterize the 

perception of these professors the importance of knowing them specific of the docência; 

to point out moments and influences that emerge as more decisive for the construction 

of these to know. The work was delineated from a quarrel regarding the professor of the 

superior education that, having its activities based on three axles - education - research 

and extension, do not have a homogeneous profile, more yes a profile articulated with 

the context of its work. The election of this professional as professor is based on the 

knowledge that it possesss in its area of performance. This education comes been 

evaluated since 1991 and one of the points observed for the adequacy of the education 

of communication to the current necessities is the professionalization of the faculty. The 

concern with the formation of this professor passes for the identification of knowing 

professors to them. Participant interviews and comments with three professors of social 

communication had been carried through, in diverse cycles of the teaching career, 

proceeding it the analysis from its content. The results had disclosed that these 

professors perceive the existence of other knowledge - to know professors, beyond the 

constant update in its area of performance, for the exercise of the docência they perceive 

the necessity of the knowledge to discipline since the preparation of the first lessons and 

identify, with easiness, facts and people that if establish as influence for its construction 

as professor, to know daily pay-professionals to them. The professors believe the 

formation for the docência as a necessity of continued education, and that this formation 

also happens in the exercise of the practical one, when to know to discipline them if 

articulate excessively with knowing professors: experenciais, didactic - curricular, 

atitudinal and critical - contextual.  

Key-Words: To know professors; Formation of the professor; Professor of 

communication; Superior education. 



 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

Esta pesquisa, desde sua origem preocupou-se com a formação do professor de 

Comunicação e visou investigar como o profissional Comunicador Social constituiu-se 

professor no ensino superior. Ela está atrelada à nossa trajetória profissional, construída 

e fundamentada em duas dimensões complementares: como professora do curso de 

graduação em comunicação e como profissional da área comunicacional. Essa dupla 

condição me fez imergir nesse campo de estudos e, de modo particular, está implicada 

com a formação de professores que atuam nesse campo de formação profissional. A 

essas duas dimensões  agregou-se o fato de participar da assessoria pedagógica e da 

orientação de alunos em projetos acadêmicos em curso dessa mesma área.  

O meu cotidiano como professora esteve e está marcado por reflexões que se 

originaram de dúvidas e discussões realizadas com professores, também comunicadores, 

colegas de instituição e de outros cursos de Comunicação, além da participação em 

diferentes fóruns regionais e nacionais sobre o ensino de comunicação como 

representante da instituição que integro. 

Essas inquietações se agudizaram com a conclusão de um curso de 

Especialização na área de Educação ministrado pela Universidade Federal de 
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Pernambuco. As reflexões a respeito do ensino e, em particular, do curso de 

Comunicação, se estabeleceram de modo mais marcante a partir da minha entrada no 

Mestrado em Educação. A minha participação em atividades de pesquisa e extensão 

levaram-me a um aprofundamento dos estudos e a hipóteses de pesquisa que emergiram 

da relação que se estabeleceu entre as práticas cotidianas e as reflexões sobre essas 

mesmas práticas. 

O envolvimento com o ensino de Comunicação, a preocupação com a atuação na 

graduação, a educação continuada e a pós-graduação me aproximaram do compromisso 

maior com a formação docente do comunicador social. As reflexões decorrentes das 

leituras, debates e embates que ocorreram durante o Mestrado em Educação embasaram 

e deram consistência ao estudo da formação de professores. 

A constituição do professor de Ensino Superior, especificamente a formação do 

professor da área de Comunicação, se configurou como objeto de minhas investigações. 

Destacamos que a docência no ensino superior se caracteriza por múltiplas 

atividades para a sua efetivação: atividades em sala de aula, participação no 

planejamento, avaliação e gestão; pressupõe ainda a constituição desse professor, seu 

perfil, seu desempenho e sua formação. Nesse momento, identifico, entre essas 

possibilidades, a formação do professor do ensino superior como campo de interesse.  

Tendo em vista a delimitação do objeto,  considerei apenas o professor cuja 

graduação se deu no curso de comunicação social. 

Muitos profissionais desenvolvem a carreira docente, tendo por referência 

diferentes histórias, construídas em diferentes cenários sociais e institucionais. Entre 
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esses identifiquei o professor do Curso de Comunicação, que se destacou como foco de 

minhas indagações. Esse professor chegou à docência sem que tenha sido preparado 

para ela, mas tendo um vasto repertório em termos dos saberes de referência. No início 

de suas atividades como docente não lhe foi solicitada formação para o magistério. 

Trata-se, muitas vezes, de um bom comunicador social, cujo êxito profissional lhe 

permitiu  assumir as atividades como professor. Moura (2004), em seu estudo sobre a 

graduação em Comunicação Social, adverte que, por se tratar de um curso de 

bacharelado, este não tem o objetivo de formar professor. Assim, como na pós-

graduação stricto ou lato sensu, que pode ocorrer na área de Comunicação, mas também 

em áreas afins, como a Sociologia, a Lingüística e a Psicologia que têm em seus 

conteúdos pedagógicos uma presença minoritária, uma vez que apenas em alguns desses 

cursos são ofertadas as disciplinas de Metodologia ou Didática do Ensino Superior. 

Outro ponto a ser destacado é o aspecto relacional1 do saber, que constitui uma 

característica dos saberes docentes. Por serem constituídos como saberes de relação, 

devido a sua mobilização pela prática docente, os saberes docentes não se reduzem aos  

conhecimentos adquiridos pelo docente durante o percurso de sua formação, 

formalizados por diplomas e que exigem uma formação continuada, e que evoluem com 

o tempo. Para Tardif (2002), os conhecimentos profissionais adquiridos e constituídos 

pelos docentes só se tornam saberes à medida que forem efetivamente mobilizados para 

a efetivação do trabalho docente e, portanto, submetidos às diversas relações. Assim, 

aos saberes próprios do comunicador devem ser construídos outros saberes que 

mobilizados na ação docente, constituirão os saberes docentes.  

                                                 
1 Estamos utilizando a categoria relação conforme utilizada na Pedagogia Freiriana e apresentada por 
Santiago (1998) que possibilita tanto a compreensão das concepções de homem, sociedade, educação e 
diálogo, como a postura dos sujeitos face à outros sujeitos, ao objeto e ao mundo (pp. 36-39). 
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O Curso de Comunicação é tema de estudo de pesquisas sobre a Educação 

Superior realizadas no país. Catani et al (2001) relatam que entre os artigos publicados 

em periódicos nacionais, no período de 1968 a 1995, o Curso de Comunicação 

corresponde a aproximadamente 10% das publicações que tratam do ensino na 

graduação, havendo um equilíbrio entre os artigos que enfocam a reforma do curso e 

aqueles que estudam metodologias de ensino, estágio, relação professor-aluno, projetos 

experimentais, entre outros. 

A investigação sobre o tema saberes docentes realizada no banco de dados do 

Departamento de Educação dos Estados Unidos (ERIC) – Educational Resources 

Information Center – revelou que entre 1900 a 2000 foram publicados 9.114 artigos em 

língua inglesa, e que nos anos de 2001 e 2002 esses totalizaram 2.382. No Brasil, a 

discussão sobre o tema se intensifica a partir da publicação, em 1991, de um artigo de 

Tardif, Lessard e Lahaye na revista Teoria e Educação (LUDKE, 2001). 

A formação de professores por sua parte. foi tema de 284 dissertações e teses 

dos programas de pós-graduação no Brasil no período de 1990 a 1996, correspondendo 

de 5 a 7% da produção discente (ANDRÉ et al, 1999). Desses trabalhos 76% (216) 

tiveram por tema a formação inicial (Curso Normal Médio, curso de Pedagogia e 

Licenciatura), 14,8% (42) trataram da formação continuada e 9,2% (26) versaram sobre 

identidade e profissionalização. Em seu levantamento relativo à formação de 

professores, André et al (1999) constataram a existência, no mesmo período acima, de 

115 artigos publicados em periódicos. Trinta desses artigos tratavam da formação 

continuada, dos quais em apenas dois o ensino superior foi tema. As investigações sobre 

os saberes docentes e sua construção aparecem ao lado de outros temas. O levantamento 
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de André et al analisou ainda 70 trabalhos apresentados no Grupo de Trabalho (GT) 

Formação de Professores da ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa na Educação) de 1992 a 1998 e mostrou que o tema “formação inicial” é 

contemplado em 41% dos trabalhos, seguido da formação continuada (22%), da 

identidade e profissionalização (17%), da prática pedagógica (14%) e da revisão da 

literatura (6%). É importante salientar um fato apontado pelas autoras: “o silêncio quase 

total com relação à formação do professor para o ensino superior” (ANDRÉ et al, 1999, 

p. 309).  

Um levantamento junto aos trabalhos apresentados no GT Formação de 

Professores da ANPED nos anos de 2000 e 2001 revelou que, dos 48 trabalhos 

apresentados três (8%) têm como tema o professor de ensino superior. Esses dados 

mostram a relevância do tema proposto para este trabalho e a necessidade de pesquisa 

sobre a formação de professores do ensino superior, tendo em vista a lacuna assinalada 

por André et al (1999). 

Vasconcelos et al (2001) realizou levantamento semelhante, porém de menor 

abrangência, e constatou que apenas 7% dos artigos publicados em periódicos 

nacionais, no período acima referido, têm o professor como tema.  

Esses dados mostram que a discussão em relação à formação pedagógica do 

professor de ensino superior necessita ser aprofundada, o que torna uma pesquisa sobre 

a formação do professor para tal nível de ensino  relevante sob diversos pontos de vista. 

Do ponto de vista acadêmico, a pesquisa pretende fazer avançar os conhecimentos 

existentes sobre a formação pedagógica do professor de ensino superior e, 

especificamente a formação pedagógica do professor do Curso de Comunicação Social. 
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Pretendemos ainda saber quem é o professor de ensino superior, atuando no Curso de 

Comunicação, como ele se constitui como docente, qual a sua trajetória, quais os 

múltiplos saberes ele construiu ao longo dessa atividade. Constituiu outra preocupação, 

compreender como o próprio professor sujeito da pesquisa visualiza a sua formação do 

ponto de vista pedagógico. 

A importância de se analisar a prática docente do professor universitário foi, 

também, acentuada por Anastasiou (1998, p. 22): 

[...] existe uma didática nas salas de aula, derivada de modelos 
e/ou esquemas de ação docente que se conservaram e/ou se 
fixaram. Se assim ocorre, esta ação docente é derivada de quais 
determinantes? Tal como se dá hoje, ela possibilita o efetivar do 
que seja realmente ensino e aprendizagem?  

 

Masetto (2001) afirma que no ensino superior existe um descaso total com a 

formação do professor, que leva o docente a perpetuar seu papel tradicional de mero 

transmissor de informações, não preparando os alunos a pensarem por si próprios com 

discernimento e senso crítico necessários ao profissional de comunicação. Tem sido 

comum, nos encontros em que se discute o ensino superior, falar de renovação 

pedagógica como uma necessidade emergente para o enfrentamento dos desafios da 

sociedade em transformação, mas normalmente é uma discussão que quase sempre vem 

desvinculada da questão sobre a formação dos formadores de comunicadores: 

jornalistas, publicitários e relações públicas. Segundo ele:  

É muito comum que, ao se falar em renovação pedagógica, 
imediatamente se associem propostas de reformas curriculares, 
de novas técnicas em sala de aula, de se mudar o processo de 
avaliação, de se reverem os textos, de se usarem novas 
tecnologias ligadas ao computador, à informática e à telemática. 
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E o docente, que é, juntamente com o aluno, um dos elementos 
mais importantes do processo de mudança, costuma ser deixado 
de lado, como se ele estivesse preparado para essa alternativa, 
ou não necessitasse de renovação (MASETTO, 2001, p.2). 

 

Outra questão também a ser levantada no desenvolvimento do trabalho foi  que, 

para atender às exigências da nova LDB, as universidades estão privilegiando a 

contratação de profissionais com título acadêmico, principalmente de doutorado, 

desconsiderando a experiência profissional e/ou acadêmica desses profissionais.  

A partir dessas reflexões, configuram-se como eixo norteador e como 

problemática desta pesquisa, as seguintes indagações: Como o comunicador social 

constrói seus saberes docentes e se constitui professor? Que repertório em termos de 

saberes docentes o comunicador social, na fase dos “questionamentos”,  mobiliza para 

promover a sua Prática Pedagógica?  

O Curso de Comunicação Social, campo específico de pesquisa, vem sendo 

avaliado e seu currículo tem passado por muitas mudanças, uma vez que os avanços 

tecnológicos e as transformações ocorridas nas relações sociais exigem um novo perfil 

do comunicador social a ser formado. Por isso, o Curso de Comunicação é chamado a 

promover mudanças em seus projetos pedagógicos, no que concerne ao perfil do 

formando e ao currículo, bem como à capacitação de seus professores. 

Essa sociedade em transformação está a exigir adaptações nos cursos de 

graduação, tendo em vista muitas influências atuarem sobre o ensino superior. Há que 

se considerar ainda que tensões se concretizam através de pressões governamentais e 

públicas em relação a custos, eficiência, produtividade e qualidade do ensino. Outras, no 
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entanto, dizem respeito ao rápido progresso tecnológico, à necessidade de  adequação a 

competências renováveis, ao trabalho em equipe, à uma formação que vise o 

desenvolvimento da capacidade de decisão e assistência à comunidade, reiterando assim 

a função social do ensino, aspectos que foram estudados por Kwiek (2001), membro do 

Centre Européen Pour I´Enseignement Supérieur (CEPES), UNESCO.  

A nova configuração social carrega em seu bojo novas exigências para o ensino 

e, com elas, a necessidade de um professor de ensino superior que possua habilidades, 

como o dinamismo e a capacidade de atuar na interface entre áreas do conhecimento e 

de ampliar os espaços de integração com o mercado de trabalho.  

Outros autores, como Cristovam Buarque (1993) e Pablo Gentili (2001) 

discutem os conflitos gerados na relação entre a Universidade, o Estado e a sociedade, 

situando a reestruturação da educação superior no cenário  da economia política da 

globalização, focando a condição na qual se coloca a questão do caráter de bem público 

dos conhecimentos produzidos na Universidade e dos direitos que a sociedade tem sobre 

eles.   

Contreras (1999) mostra a interdependência entre o ensino e os movimentos 

políticos e sociais, sendo a escola um espaço permanente de conflitos e contradições, e 

discute o valor pedagógico e social de mudanças:  

... os movimentos sociais se produzem nas práticas e nos 
compromissos concretos, na discussão de idéias dentro de 
coletivos que buscam em sua própria prática profissional dar 
sentido ao seu trabalho, expressar publicamente tais motivações 
e as formas nas quais o ensino escolar se encontra envolvido em 
conflitos que nem sempre são educativos, embora projetem 
sobre ele (CONTRERAS, 1999, p. 19). 
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Contreras (1999) discute, ainda, a dimensão política da atividade docente e sua 

relação com a realidade social que, ao mesmo tempo em que solicita sua participação, é 

influenciada pela academia: 

Mas, se se quer que o debate permanente e aberto sobre os 
compromissos educativos e sociais transcenda o âmbito 
acadêmico, e se aspira que este seja um debate 
fundamentalmente profissional (no sentido de que se integre 
com as formas práticas e os pensamentos subjacentes com os 
quais os ensinantes realizam o seu trabalho), então é necessário 
que os docentes possam ter o conhecimento e  a possibilidade 
real de tomar parte ativa na elaboração e desenvolvimento de 
políticas educativas, assim como na defesa de idéias educativas 
(na rede semântica que povoa o imaginário da educação e sua 
finalidade na análise e na denúncia das condições de ensino e 
suas conseqüências (CONTRERAS, 1999, p. 19). 

 

Cunha (1998) aponta o professor como ator de grande importância para a 

mudança da universidade, pois é ele que efetiva a definição pedagógica e representa a 

maior força na estrutura acadêmica de poder, embora reconheça outros condicionantes 

históricos, sociais e culturais: 

É claro que muitos fatores interferem na possibilidade de 
mudança na universidade. Entre eles pode-se listar o clima 
institucional vivido, o momento político-econômico do país, o 
nível organizacional e pressão da sociedade civil, as formas de 
controle do conhecimento profissional, a estrutura interna de 
poder, a legitimidade organizacional e de lideranças, o nível de 
satisfação profissional de professores e servidores, o 
engajamento e articulação dos alunos, enfim, toda a gama de 
fatores que, num jogo intricado de relações, estimulam certos 
comportamentos e inibem outros (CUNHA, 1998, p. 33).  
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Assim, tomamos como pressuposto que o contexto político-social influencia a 

universidade e a prática pedagógica. Cunha e Leite (1996), em estudo realizado com 

professores e alunos de diferentes cursos, mostram as relações de poder próprias da 

estrutura da universidade, relações que se estabelecem, determinadas pela força política 

e econômica das profissões, relacionando diretamente o que é pedagógico com o 

contexto político social: 

Não se pode analisar a universidade sem contextualizá-la 
histórica e socialmente; as crises do ensino aprendizado na 
graduação são crises de conhecimento socialmente distribuído 
pelos currículos, os contextos referidos influenciam a prática 
pedagógica (CUNHA e LEITE,  1996, p. 48). 

 

As estruturas de poder e as relações estabelecidas na universidade variam de 

acordo com os diversos campos de conhecimento. A pesquisa realizada por Cunha e 

Leite (1996) nos mostra que o ciclo do poder é perpetuado pela força que as dimensões 

política e econômica das profissões estabelecem sobre o campo da epistemologia, e, 

toda a influência que esse delineamento possa determinar no projeto pedagógico e na 

avaliação do ensino. Assim o “ser comunicador”, por exemplo, pode contribuir para 

instituir o “ser professor”. As autoras concluem que: 

Os problemas da prática pedagógica não estão circunscritos a ela 
e sim ao correspondente campo epistemológico em que se insere 
a profissão que, por sua vez, está diretamente definido e 
controlado pelo modo de produção presente na divisão social do 
trabalho na sociedade (CUNHA e LEITE (1996, p. 92). 

 

Nesse sentido, o professor do curso de Comunicação Social é chamado a, além 

de  ensinar um conhecimento sobre a comunicação e promover as alterações do 
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currículo, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Comunicação,  participar da formação integral desse novo comunicador que é solicitado 

pela sociedade: humanista, ético, capacitado para trabalhar em equipes 

multidisciplinares e multiprofissionais. É chamado também a ser responsável por sua 

educação continuada, porque ele necessita estar sempre atualizado.  

Para que a formação integral do discente ocorra, além dos conteúdos serem 

planejados e explicitados, ou seja, os conteúdos  que servirão de base para que os alunos 

façam a construção de seu próprio conhecimento como comunicador, existe um outro 

fator que não é explicitado, mas é incorporado pelos alunos. Estamos nos referindo à 

atitude do professor junto aos alunos, suas ações, crenças, posturas e seu compromisso 

com a transformação social, que podem funcionar como modelo para os alunos e, desse 

modo, exercer uma forte influência no exercício futuro de suas atividades. 

O professor é mais do que alguém que transmite determinado conteúdo 

científico. Ele é também um orientador, um educador é portador de atitudes e valores as 

quais poderão ser,incorporadas pelos alunos através da observação da atuação docente 

profissional. Afinal, os aspectos não verbais da relação são também atuantes no 

processo formativo. 

Uma das principais competências que se espera de um profissional da educação 

é a capacidade de se relacionar  com os seus pares e com os alunos. Essa capacidade de 

inter-relação, chamamos de saberes interpessoais. E destacamos sua importância para 

que as metas da educação, ou seja, o desenvolvimento da compreensão entre as pessoas 

e o estudo da condição humana, sejam atingidas. 
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Freqüentemente, profissionais percebem como fatores determinantes de sua 

atuação o modelo formativo adotado pela  instituição de ensino superior, as práticas 

pedagógicas dos docentes e a interação na IES em que se formaram, pois além dos 

conteúdos explicitados no currículo, um componente que é reconhecido por diversos 

autores, como Saviani (1995), que o denomina programa latente que é composto por 

saberes, competências, habilidades, representações e valores que não fazem parte do 

programa oficial, incluindo as vivências que ocorrem fora da sala de aula, nos 

corredores. Tardif (2000) reconhece como saberes docentes todas as construções  

mobilizadas durante a ação docente e enfatiza que eles somente têm sentido  durante a 

atividade docente. 

O problema que nos propomos a discutir não se restringe ao Brasil, nem 

tampouco é inerente apenas ao professor universitário do Curso de Comunicação Social. 

Autores que discutem a formação de professores em outros países abordam a mesma 

problemática, destacando não só o desprestígio do ensino em relação à pesquisa e a falta 

de formação de seus professores universitários, como também, enfatizando a 

necessidade de que tal situação seja revertida e que maior atenção seja dada à formação 

pedagógica do (futuro) docente do ensino superior. 

As perguntas que embasam nossas reflexões não surgiram agora, mas foram se 

constituindo durante o nosso percurso como comunicadora, que se percebeu professora, 

perpassaram as atividades que extrapolaram a sala de aula, das Faculdades de 

Comunicação e participaram da construção de um novo enfoque sobre o ensino de 

comunicação nos fóruns de discussão dentro e fora dessas faculdades:  



 

 

22 
 

 
Do ponto de vista pedagógico, esse comunicador sentiu necessidade de outras 

dimensões de conhecimento, além de sua capacitação como especialista na disciplina 

que leciona? Para a atividade docente sentiu  necessidade de conhecer sobre saberes 

docentes? Que influências os professores/comunicadores tiveram em seu processo de 

construção/formação como docente? Uma vez que tal construção se dá ao longo de toda 

a sua carreira, em quais momentos eles emergiram? 

A partir dessas indagações, a construção desta pesquisa teve como objetivo 

geral: 

• Compreender a importância da formação docente dos professores 

universitários;  

• Compreender como ao longo de suas trajetórias, os professores do curso 

de Graduação em Comunicação Social da UFPE constroem os saberes 

próprios da docência.   

Os objetivos específicos foram : 

• Construir o perfil dos professores do Curso de Graduação em 

Comunicação Social da UFPE; 

• Desvelar  a intransponibilidade da universidade públics no tocante a 

serem tomadas como campos empíricos de pesquisas; 

• Perceber como foram construídos os saberes docentes do professor de 

Comunicação da UFPE; 
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• Identificar a percepção dos professores de Comunicação sobre a 

construção e a importância de saberes próprios da docência em sua 

trajetória; 

• Situar os momentos, situações e influências de pessoas que emergiram 

como mais decisivos para a construção dos saberes docentes no início das 

atividades desses professores. 

O objeto de pesquisa – a construção dos saberes docentes do professor de 

Comunicação – foi delimitado a partir de leituras, reflexões e interpretação de 

interlocutores privilegiados que discutem a formação do professor de ensino superior, os 

saberes docentes e dentre estes os pedagógicos. O caminho metodológico a ser 

percorrido também atravessará as vozes dos professores que possuem longa experiência 

na atividade docente no curso de Comunicação Social da UFPE, de modo a desvelar no 

discurso,  os saberes que estes mobilizam para efetivarem a sua prática pedagógica. 

A dissertação é composta de cinco capítulos. O primeiro está centrado no campo 

empírico, ou seja, a universidade, seu cenário atual e seus protagonistas. Foi elaborado 

com a intenção de mostrar a universidade no contexto social atual, bem como 

caracterizar o profissional, cerne de nossa investigação.  

O segundo capítulo, está voltado para as concepções teóricas sobre os saberes 

docentes, e os significados das fases de desenvolvimento da atividade docente,  

utilizados pelos  autores  Huberman e Isaia..  

O percurso metodológico da pesquisa, as concepções de pesquisa, definição e 

justificativa dos intrumentos de coleta de dados, além dos eixos que nortearam a escolha 
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do campo empírico e dos sujeitos estão explicitados no capítulo três, assim como a 

opção pela metodologia da análise do conteúdo. A análise dos dados,  se deu a partir da 

organização  das categorias e subcategorias, 

Descrevemos e analisamos situações e diálogos ocorridos durante a realização 

da observação das aulas dos professores participantes da pesquisa, no capítulo quatro.  

O quinto capítulo retoma os saberes docentes estabelecendo uma associação da 

fala dos professores comunicadores sociais e as tipologias apresentadas por Tardif, 

Shulman e Saviani. Procuramos estabelecer vínculos entres os depoimentos dos sujeitos 

envolvidos com a pesquisa e os teóricos que, em seus argumentos de discussão, 

fortalecessem as categorias e subcategorias temáticas levantadas.  

As categorias de análise foram abordadas separadamente, visando facilitar sua 

compreensão. Entretanto, é impossível pensá-las de modo desarticulado, uma vez que a 

natureza e a dinâmica de suas manifestações o exigem.  

As considerações finais deste estudo traduzem um retorno crítico – reflexivo à 

trajetória percorrida pela pesquisa. Este texto está orientado pela necessidade de 

socializar os resultados encontrados, bem como colocar em discussão as observações e 

interpretações deles decorrentes.  

Este estudo espera contribuir para a discussão da temática da formação do 

professor de comunicação e a construção dos saberes docentes no ensino superior. 

Sentimos  a necessidade de esclarecer que nada é mais distante do meu propósito e de 

minhas possibilidades do que tentar fechar a questão acerca de um tema tão complexo 
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como a docência universitária e, de forma específica, como se dá a passagem de um 

profissional especialista em comunicação para a docência universitária.  

Esta pesquisa  sobre  a construção dos saberes docentes, objetivou encaminhar 

algumas reflexões sistemáticas sobre a constituição do professor de ensino superior. É 

sabido que nesse grau de ensino, saberes e competências próprias do professor não são 

muito valorizados e inovações pedagógicas também não são protagonizadas nos espaços 

acadêmicos. Nossa pesquisa teve como meta subsidiar a compreensão da prática 

pedagógica dos professores universitários, fazendo avançar um conhecimento 

especializado sobre sua formação.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 – A UNIVERSIDADE: seu cenário e seus protagonistas 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Neste capítulo abordamos o conceito de universidade, o seu quadro atual e a 

crise que a mesma atravessa. São questões que julgamos necessárias para uma análise 

em que possamos compreender melhor o contexto atual do cenário da nossa pesquisa. 

A universidade se constitui como uma instituição social. Desde o seu surgimento 

no século XIII, na Europa, sua prática social está fundada no reconhecimento público e 

na legitimidade  de suas atribuições. A universidade foi erigida sob o princípio da 

diferenciação, o qual lhe conferiu autonomia em relação ao Estado e à religião, aspecto 

que a diferenciava  de outras instituições sociais E enquanto instituição social, embora, 

no início, para uma elite. E somente mais tarde, com o avanço de forças democráticas é 

que a universidade vai sendo forçada a se abrir para outras categorias sociais, reflete, e 

reproduz tanto os aspectos bons quanto as mazelas da sociedade na qual está inserida.  

Dessa forma, a universidade há mais de uma década passou de instituição à 

organização social e sofre os aspectos de uma sociedade capitalista. Segundo Chauí 

(2003), a passagem da universidade da condição de instituição à de organização deu- se 

devido a uma mudança geral da sociedade, sob os efeitos da nova forma capital, e 

ocorreu e duas fases sucessivas, também acompanhando as sucessivas mudanças do 

capital. Numa primeira fase, tornou- se universidade funcional; na segunda, 

universidade operacional. A universidade funcional estava voltada para a formação 



 

 

28 
 

 
rápida de profissionais requisitados como mão-de-obra altamente qualificada para o 

mercado de trabalho. Adaptando- se às exigências do mercado, a universidade alterou 

seus currículos, programas e atividades para garantir a inserção profissional dos 

estudantes no mercado de trabalho, separando cada vez mais docência e pesquisa. 

Enquanto a universidade clássica estava voltada para o conhecimento e a universidade 

operacional, por ser uma organização, está voltada para si mesma enquanto estrutura de 

gestão e de arbitragem de contratos,  nessa nova universidade, os propósitos 

mercadológicos tornavam-se cada vez mais próximos. 

O que passou-se a ver foi a presença de uma gestão universitária, cada vez mais 

estruturada por estratégias e programas de eficácia organizacional. Ademais, assistimos 

muitos de seus docentes se curvarem a exigências exteriores às atividades intelectuais. 

A intensidade com que essas transformações ocorreram puderam ser sentidas quando 

buscamos compreender uma IES do seu interior, como fizemos neste estudo, ou de 

forma indireta, através de leitura sobre o tema, o qual tem sido abordado por autores 

como Marilena Chauí, Boaventura Santos, Luiz Cunha e Arthur Gianotti. Dentre 

diversos aspectos que denotaram a instalação de uma universidade operacional, 

destacamos o aumento de horas/aula a que os docentes estão submetidos o que, como 

conseqüência tende a mantê-los afastados dos projetos de pesquisa e/ou extensão; a 

diminuição de tempo de titulação para mestrados e doutorados: a avaliação institucional 

com ênfase em aspectos quantitativos de publicação e de relatórios que os docentes têm 

a realizar. Tudo isso tem levado a que a universidade operacional se volte para os seus 

problemas, ou seja, atingir as metas  e acabar as propostas que foram públicas e 

previamente acordadas entre os seus representantes e os agentes públicos, cujos 

interesses de fato, não consideraram necessariamente o bem-estar social, como adverte 
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Boaventura Santos (2002). Sendo assim, são grandes os riscos de que a universidade 

hoje  tenda a permanecer completamente engessada, ou seja, não inovando, não 

surpreendendo, não ousando no enfrentamento dos desafios e problemas sociais. Assim, 

ela vai mudando sua identidade. Essa mudança de identidade se reflete na docência, 

cuja profissão possuía identidade e estatuto epistemológico próprios. Antes da passagem 

da universidade para organização, a docência era vista como uma das manifestações da 

práxis educativas. Atualmente, a docência é percebida como transmissão rápida de 

conhecimento, ofertados de maneira fácil para os alunos.A seleção de professores 

continua sendo  feita considerando apenas seu domínio de conhecimento  acerca de sua 

disciplina e se estabelecem relações entre ela e outras afins.  

Às mazelas aqui destacadas, fruto não só da transferência de características dos 

modelos fordista e taylorista para as organizações, e que foram adotadas pelas 

universidades, destacamos também as influências da indústria cultural e da cultura da 

massa pelos meios de comunicação e pela publicidade. A figura do professor 

universitário parece ter adquirido mais status, assumindo a condição de especialista, 

detentor de um discurso competente. Por possuir determinados conhecimentos 

acreditam ter o direito natural da dar a direção às coisas e acomandar os demais.     

Dentre os diversos olhares que podemos lançar sobre a universidade, um diz 

respeito  à questão do poder, uma vez que este está associado à produção científica e ao 

saber. A relação entre o poder e o saber foi estudada por Foucault  (1984) que, de forma 

singular levanta questões sobre a insurreição dos saberes dominados; Focault percebe 

as relações de poder como produtoras de regimes de verdade, o que teria levado a um 

esvaziamento da função do intelectual tradicional. No contexto atual, esse intelectual  é 
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convocado a desempenhar um papel localizado, inerente à sua atuação profissional, no 

qual dentre estes o professor universitário estabelece novos modos de relação entre a 

teoria e a prática. 

Recorremos a Focault, pois ele mostra que na produção de saberes implícita está 

uma relação de poder que não existe por acaso, mas obedece a uma lógica e corresponde 

a um  propósito. Assim, fui a este autor buscando estabelecer relações entre o poder e o 

saber.  Entretanto, como as relações de poder ultrapassam os limites da universidade,  

fomos visitar os estudos de Weber (1982), no intuito de entender os aspectos formais da 

administração acadêmica: funções, hierarquia e papéis, que servem de cobertores 

técnicos para mascarar o contexto político das relações de poder e de saber nas 

universidades. 

Porém, essa busca  ainda não fora capaz de fornecer  elementos conceituais 

suficientes que dessem conta de “como” explicar, por meio das relações entre poder e 

saber,  a  crise na universidade. Assim, fomos  visitar Gramsci (     ) uma vez que o 

conceito gramsciniano de “hegemonia”, tão usado por diversos autores brasileiros 

quando enfocam as relações entre Universidade e Estado, talvez nos possibilitasse 

encontrar uma explicação para a existência de projetos tão distintos e individualizados 

na Universidade.  

Contrapondo o material empírico com o qual estava trabalhando aos olhares de 

cada um desses autores – Foucault, Weber, Gramsci e Valones -  percebemos que,  de 

alguma maneira, eles explicavam os conflitos que marcaram a produção de 

conhecimento e a formação de professores pela universidade, evidenciando que tais 

funções acadêmicas eram atravessadas por relações de poder nem sempre visíveis. 
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Destacamos também Boaventura Souza Santos (2002), cujas leituras  

oportunizaram uma compreensão da crise da universidade brasileira. Ressaltamos que 

fora Boaventura que nos apresentou Gramsci, pois é neste autor que Boaventura vai 

buscar o conceito explicativo da mais ampla e longa crise da universidade, a crise  da 

hegemonia, que compreende as demais  crises e se manifesta ao ser constatada de que a 

exclusividade dos conhecimentos produzidos, reproduzidos e comunicados pela 

universidade não se impõem mais. 

Boaventura Santos afirma que está cada vez mais difícil para a universidade 

continuar fugindo de uma disputa, onde, de um lado, se encontram interesses de alguns 

grupos sociais cobrando o retorno do fazer acadêmico tradicional, isolado, voltado para 

a pesquisa pura, constituindo um privilégio de um número reduzido de instituições. As   

camadas menos privilegiadas – subalternas -, por outro lado, cobram informações / 

produção / comunicação de conhecimento diferenciados, segundo suas necessidades e 

interesses. Há um terceiro grupo (moderno), representando os interesses do mercado.  

Assim,assistimos a uma pressão hiperprivatística da mercantilização do conhecimento, 

das empresas concebidas como consumidoras, utilizadoras e mesmo co-produtoras do 

conhecimento científico, uma pressão que pretende deslocar o princípio da 

responsabilidade social da universidade à sua capacidade para produzir conhecimento 

economicamente útil, isto é, comercializável.  

Os desenvolvimentos da última década colocam desafios muito exigentes à 

universidade e especialmente à universidade pública.  É Boaventura Santos quem 

adverte ainda para o fato de que, quando o Estado  reduziu o seu compromisso político 

com as universidades e com a educação em geral, a universidade pública entrou  em 
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crise institucional. Crise institucional que previu dois resultados pensados  pelo próprio 

Estado. O primeiro foi  reduzir a autonomia da universidade até comprometer o patamar 

necessário à divulgação livre de conhecimento crítico. O segundo foi pôr a universidade 

a serviço de projetos modernizadores, abrindo ao setor privado a produção dos bens 

públicos que a mesma realiza,  obrigando a universidade pública a competir em 

condições de concorrência desleal no emergente mercado de serviços universitários. 

Porém, essa crise não é privilégio só do Brasil, ou seja mais uma mazela dos países do 

Terceiro Mundo. A crise da universidade, por via da descapitalização, é um fenômeno 

global2. 

Nos EUA, onde as universidades privadas ocupam o topo da hierarquia, as 

universidades públicas foram induzidas a buscar fontes alternativas de financiamento 

junto às fundações, no mercado e através do aumento dos preços das matrículas. A 

maioria das universidades públicas sofre dos mesmos males: ausência quase total de 

equipamentos, pessoal docente mal remunerado , portanto, desmotivado e pouquíssimos  

investimentos em pesquisa, sobretudo nas áreas sociais e humanas. 

Na defesa da universidade pública no Brasil tem-se destacado Marilena Chauí 

(2003), cuja crítica se volta para a autonomia universitária, com a qual atua o Estado, 

que foi concebida não mais para preservar a liberdade acadêmica, mas sim para criar 

condições para as universidades se adaptarem às exigências da economia.  

                                                 
2 Segundo Boaventura Santos (2002) Esse fenômeno assume diversas formas noutros países. Por 
exemplo, no Brasil e em Portugal estão a proliferar fundações, com estatuto privado, criadas pelas 
universidades públicas para gerar receitas através da venda de serviços, alguns dos quais (cursos de 
especialização) competem com os que devem prestar gratuitamente. Tais receitas são, por vezes, 
utilizadas em complementos salariais. 
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1.1 – Os Protagonistas da Reforma  

Segundo Boaventura Santos (2002), a globalização contra-hegemônica da 

universidade como bem público é, pois, um projeto político exigente que, para ter 

credibilidade, tem de saber ultrapassar dois preconceitos contraditórios mas igualmente 

enraizados: o de que a universidade só pode ser reformada pelos universitários e o de 

que a universidade nunca se auto-reformará.  

Para isso, o projeto tem de ser sustentado por forças sociais disponíveis e 

interessadas em protagonizá-lo. O primeiro protagonista é a própria universidade 

pública, ou seja, quem nela está interessado numa globalização alternativa. A 

universidade pública é hoje um campo social muito fraturado e no seu seio digladiam-se 

setores e interesses contraditórios. É certo que em muitos países, sobretudo periféricos e 

semiperiféricos, como o Brasil, tais contradições são por enquanto latentes já que o que 

domina é a posição defensiva da manutenção do status quo, mas porque, desprovida de 

alternativas realistas, acabará por ficar refém dos desígnios da globalização neoliberal 

da universidade.  

Os universitários que denunciam esta posição conservadora e, ao mesmo tempo, 

recusam a idéia da inelutabilidade da globalização neoliberal serão os protagonistas de 

reforma progressista que aqui proponho. O segundo protagonista da resposta aos 

desafios é o Estado nacional sempre e quando ele optar politicamente pela globalização 

solidária da universidade. Sem esta opção, o Estado nacional acaba por adaptar, mais ou 

menos incondicionalmente, ou por ceder, mais ou menos relutantemente, às pressões da 

globalização neoliberal e, em qualquer caso, transformar-se-á no inimigo da 

universidade pública por mais proclamações que faça em contrário. Dada a relação de 
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proximidade e de amor-ódio que o Estado manteve com a universidade ao longo do 

século XX, as opções tendem a ser dramatizadas. 

O terceiro protagonista das reformas proposta por Boaventura Santos (op. cit) 

são os cidadãos individualmente ou coletivamente organizados, grupos sociais, 

sindicatos, movimentos sociais, sindicatos, organizações não governamentais e suas 

redes, interessados em fomentar articulações cooperativas entre a universidade e os 

interesses sociais que representam. Ao contrário do Estado, este terceiro protagonista 

tem historicamente uma relação distante e por vezes mesmo hostil com a universidade 

precisamente em conseqüência do elitismo da universidade e da distância que esta 

cultivou durante muito tempo em relação aos setores ditos não cultos da sociedade. 

Trata-se de um protagonista que tem de ser conquistado por via da resposta à questão da 

legitimidade, ou seja, por via do acesso não classista, não racista, não sexista e não 

etnocêntrico à universidade e por todo um conjunto de iniciativas que aprofundem a 

responsabilidade social da universidade na linha do conhecimento pluriversitário 

solidário.   

A universidade, apesar de continuar sendo a instituição por excelência do 

conhecimento científico, perdeu a hegemonia que tinha e se transformou num alvo fácil 

de crítica social. A comercialização do conhecimento científico é o lado mais visível 

dessas alterações. Segundo a lógica do processo de construção do conhecimento, são os 

investigadores quem determina os problemas científicos a resolver, definem a sua 

relevância e estabelecem as metodologias e os ritmos de pesquisa. No entanto, quando a 

lógica mercantil prevalece, são os agentes contratantes da pesquisa quem determinam 

prazo e metodologia que serão utilizados.  
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A organização universitária e o ethos universitário foram moldados para um 

certo modelo de produção de conhecimento. Entretanto, ao longo da última década 

ocorreram alterações que desestabilizaram esse modelo, que  apontou para a emergência 

de um outro modelo que, Boaventura de Souza Santos, denomina de “conhecimento 

pluriversitário”. Trata-se de um conhecimento contextual, na medida em que o princípio 

organizador da sua produção é a aplicação que lhe pode ser dada.  Os problemas que  

pretende estudar e resolver e a determinação dos critérios da relevância desses 

problemas  resultam de um entendimento partilhado  entre pesquisadores e utilizadores. 

O conhecimento pluriversitário tem tido a sua concretização mais consistente nas 

parcerias universidade-indústria sob a forma de conhecimento mercantil.  

A passagem do conhecimento universitário para o conhecimento pluriversitário é 

um processo muito mais amplo que a comercialização da universidade e do 

conhecimento por ela produzido. Uma outra transformação altamente desestabilizadora  

da universidade consiste em uma transformação de caráter eminentemente político. À 

medida que a ciência se insere mais em alguns setores da sociedade, os interesses desses 

setores  inserem-se mais na ciência. Assim, assistimos a pressão hiper-privatistica da 

mercantilização do conhecimento, das empresas concebidas como consumidoras, 

utilizadoras e mesmo co-produtoras do conhecimento científico, uma pressão que 

pretende deslocar o princípio da responsabilidade social da universidade à sua 

capacidade para produzir conhecimento economicamente consumível. 

Alguns autores, dentre eles Marilena Chauí (2003) e Boaventura Santos (1994), 

acreditam que a universidade atual  vive um dilema entre a democratização e a 

competência. Creditam este dilema a incapacidade da modernidade em cumprir uma de 
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suas promessas que era a da EMANCIPAÇÃO SOCIAL, o que como conseqüência 

resulta no seguinte dilema:  ou esta instituição retoma o seu formato original como 

formadora de elites e produtora de pesquisa básica para subsidiar processos de produtiva 

competência ou ela cede à pressão das camadas subalternas e amplia a possibilidade de 

acesso e permanência, considerando os diferentes saberes e interesses peculiares a essas 

camadas, o que promoveria a democratização. Este talvez seja um falso dilema, pois só 

historicamente se explica que os pólos competência e democratização se constituam em 

uma relação antagônica, ocultando interesses diferenciados e conflitantes que 

atravessam a organização acadêmica e a produção de conhecimento, ciência e 

tecnologia.     

Se retomarmos a história da universidade brasileira, veremos que esta surge 

durante o processo de modernização da sociedade, nos anos 30, quando a indústria 

passa a ser mais importante do que a agricultura. É interessante notarmos que, apesar de 

nascer na Modernidade, a nossa universidade estava bem distante das questões que a 

Modernidade impôs à reorganização das universidades européias do Século XVIII. 

 A criação tardia das universidades brasileiras responde por uma demanda de 

profissionais liberais por parte do processo de modernização (urbanização e 

industrialização) da sociedade, mas não corresponde àquelas exigências decorrentes das 

transformações do Capitalismo, no que tange à produção de ciência vista como 

propulsora do progresso, uma característica da Modernidade. Em lugar disso, ela irá dar 

continuidade à formação de profissionais liberais que já vinha sendo feita desde o 

século XIX pelos considerados cursos "nobres", Medicina, Engenharia e Direito. Assim, 

de uma certa forma, pode-se afirmar que a universidade brasileira nasce moderna sem 

ser moderna.  
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Nos anos 60 e 90, vivemos uma das maiores crises no processo de acumulação 

de capital, crise que representa transformações radicais nos processos produtivos em 

decorrência da aplicação de novas tecnologias concentradoras de postos de trabalho 

qualificado e geradoras de desemprego em massa. A solução para a crise foi buscada no 

desmantelamento do Estado do Bem-Estar Social (SOUZA SANTOS,1994), iniciativa 

esta que, se de um lado afirma-se com o malogro das experiências de "socialismo real" 

feitas no Leste Europeu, de outro, enfrenta os riscos decorrentes do desemprego 

estrutural que gera. Os ideólogos do neoliberalismo justificam a crise com a 

necessidade de libertar o mercado dos "grilhões" do Estado para que a economia possa 

fluir, desestruturando políticas públicas de proteção ao trabalho, à saúde, à educação e 

exigindo, da parte dos organismos de produção de conhecimento, ciência e tecnologia, 

uma agilidade que, ainda segundo esses senhores, as instituições universitárias estatais 

burocratizadas não teriam.    

Com a implantação de um Estado neoliberal, que retoma de forma conservadora 

e exacerbada princípios liberais que nortearam processos revolucionários do século 

XVIII, alguns autores elaboraram críticas que desvelaram a inconsistência de 

paradigmas teórico-práticos forjados na era moderna iniciada pela Renascença, 

representada pelo pensamento filosófico de Descartes, pelo empirismo de Bacon, 

consubstanciada pelo Iluminismo expresso principalmente pelas idéias de Rousseau e de 

Kant (TOURAINE, 1994). A modernidade, que apontou possibilidades emancipatórias 

através de uma produção social e que instaurou as bases da ciência na objetividade, 

neutralidade, desinteresse e validade tem seus alicerces abalados pela globalização da 

economia que redesenha  o papel do Estado, pelas políticas neoliberais que deslocam a 

noção de direito  de cidadania para a de "liberdade de mercado", e que postulam  uma 
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produção científico-tecnológica cada vez mais concentradora e excludente (SILVA, 

1993; GENTILI et alii, 1995 e FRIGOTTO, 1995).   

Para melhor  situar a problemática da universidade brasileira, precisamos nos 

referir não só à redefinição dos objetos, métodos e campos científicos em virtude de 

descobertas que ultrapassam os marcos tradicionais de objetividade, mas sobretudo, à 

questão ecológica que impõe limites à suposta neutralidade, exigindo um controle ético 

sobre a produção científica e técnica, e à questão social que se interroga sobre a 

destinação daquela produção que, apesar de social, é apropriada, tornando-se privada 

(SOUZA SANTOS, 1994).    

Tudo isto nos permite melhor situar a crise da universidade brasileira, que vive 

dilemas próprios da pós-modernidade, ao mesmo tempo em que enfrenta exigências que 

seriam ainda da modernidade, especialmente no que se refere à produção de ciência e 

tecnologia e da democratização desses bens culturais.   

O perfil da universidade brasileira atual encontra-se traçado pelas políticas 

neoliberais de minimização do Estado, ou de privatização de bens e serviços públicos. 

Um conflito onde, de um lado, estão as camadas subalternas, buscando cursos 

superiores e, de outro, por parte do Estado, assistimos a diminuição dos investimentos 

nos serviços básicos como solução para a crise de acumulação de capital. Nesse 

contexto, o dilema democratização x competência faz sentido para a universidade 

brasileira, que entra na era "pós-moderna" sem ter enfrentado questões peculiares à  

Modernidade. Fomos buscar e encontramos em Marx instrumentos conceituais que nos 

ajudam a explicar as relações de poder/saber e os nexos econômicos e sociais da crise 

da universidade brasileira.   
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A crise da universidade brasileira se expressa, de forma muito particular, nos 

diferentes discursos, acadêmicos ou não, que, na intenção de defendê-la, muitas vezes 

usam como argumento a necessidade de preservar a competência e a autonomia 

universitárias ameaçadas pelas políticas neoliberais de "privatização" das instituições 

públicas. Outros discursos tecem críticas aos interesses corporativistas dos segmentos 

acadêmicos, ao afrouxamento dos critérios de ingresso e de formação profissional e à 

ênfase em trabalhos de intervenção confundidos com produção de conhecimentos. 

Como afirma Boaventura Souza Santos, está cada vez mais difícil à universidade 

continuar fugindo ao enfrentamento do conflito de interesses que coloca, de um lado, 

alguns grupos sociais cobrando o retorno ao fazer acadêmico tradicional, isolado, 

voltado para a pesquisa pura e como privilégio de um número reduzido de instituições, e 

de outro, as camadas subalternas cobrando formação/produção/comunicação de 

conhecimentos diferenciados segundo suas necessidades e interesses. 

A universidade, concebida dentro do modelo de sociedade moderna ocidental, 

atravessa a transição "pós-moderna" que se configura em uma profunda crise, ampliada 

pela adoção de estratégias neoliberais de destruição de políticas sociais com a 

conseqüente privatização dos serviços públicos. Nesse contexto, a contradição entre a 

expectativa utópica criada pelo Estado, que aparenta ser o representante dos interesses 

gerais da sociedade, e a negação das demandas sociais por educação - entre elas o 

ensino superior - vai tornando cada vez mais claras as forças e os interesses que se 

confrontam pela imposição de projetos acadêmicos tomados como hegemônicos. Nessa 

contradição se explicitam as forças e os interesses presentes numa suposta competência 

acadêmica dada como neutra, que pretende justificar-se anulando possibilidades de 

democratização que tornem legítima a instituição universidade.  
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Nos últimos anos, a qualidade do ensino universitário vem sendo mensurada 

através da avaliação institucional, onde o ensino passou a ter relevância, recebendo 

pontuação adequada; e também ao se implementarem ações de formação continuada 

dentro de programas de melhoria da qualidade do ensino de graduação. Outras ações 

envolvem diretamente os docentes de diferentes áreas do conhecimento que buscam 

aperfeiçoar sua prática pedagógica, assessorados por especialistas da área de educação.  

Segundo Sobrinho (1992, p. 8), a presença de cursos de Metodologia e Didática 

do Ensino Superior, em cursos de pós-graduação, Lato e Stricto Sensu, constitui uma 

tentativa, para despertar o interesse pelo ensino como uma das funções essenciais da 

universidade, bem como pela questão da formação continuada do professor 

universitário. É importante salientarmos que a falta de compreensão do significado 

pedagógico de sua prática, muitas vezes faz o próprio docente encarar a atividade de 

ensino como uma questão menor. Entretanto, quando o interesse existe, falta 

fundamentação teórica para romper o senso comum que caracteriza essa prática, 

levando-os muitas vezes a buscar nos meios, nos equipamentos e recursos, a solução 

mágica para as questões pedagógicas, sem uma reflexão crítica sobre a sua prática e sem 

preocupação com a construção do projeto pedagógico da sua disciplina e do curso no 

qual está inserido. De fato, a universidade tem como característica o ensino voltado para 

o teórico e o livresco, atualmente muito questionado face às mudanças que ocorrem na 

sociedade do conhecimento. É notório que a universidade precisa tornar o trabalho 

pedagógico, que é desenvolvido no seu interior, mais significativo, ao lado da pesquisa 

e da extensão, estimulando o professor a refletir sobre questões de ensino e aperfeiçoar 

a sua prática em sala de aula.  
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Essas mudanças são possíveis, porém dependem essencialmente de um projeto 

de formação continuada do professor universitário,  cujo ponto de partida pode ser a 

reflexão crítica sobre a prática pedagógica, sobre os saberes docentes e sobre os 

determinantes mais amplos do trabalho pedagógico. 

 

1.2 – A Docência no Ensino Superior 

Quem é  o professor de ensino superior? Que exigências são feitas para que ele 

possa exercer sua atividade? Essas são indagações que permeiam nossas reflexões. 

Nessa pesquisa, ao se falar do docente, são considerados: o professor de ensino superior, 

as implicações do “ser professor” e as particularidades do ensino superior. 

A atividade do docente de ensino superior na universidade se assenta na tríade 

indissociável: ensino, pesquisa e extensão. A Lei de Diretrizes e Bases  (Lei Federal nº 

9394 de 20 de dezembro de 1996) coloca essas três dimensões em seu  artigo 43, 

quando trata das finalidades do ensino superior. Assim, são exigidas do professor 

múltiplas atividades no ensino, mas também atividades de pesquisa e de extensão, 

dependendo do tipo de instituição a que está ligado (Morosini, 2001;  Pimenta & 

Anastasiou, 2002). 

A docência no ensino superior se caracteriza por múltiplas atividades. 

Atividades em sala de aula, participação no planejamento institucional, de curso e de 

ensino,  no projeto pedagógico, na avaliação institucional e da aprendizagem e na 

gestão.  
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Diferentes instituições são palco para atuação dos professores de ensino 

superior. Esse fato por si só já determina diferenças importantes na constituição desse 

profissional. Outras variáveis são observadas, como dedicação, número de instituições 

de ensino superior que leciona e tempo de docência, além das características específicas 

do(s) curso(s) e instituições em que está inserido 

 

1.3 – O Ensino Superior  

Desde sua criação em 1808, as Instituições de Ensino Superior no Brasil têm 

como característica comum o recrutamento de professores, entre profissionais bem 

sucedidos em seu campo de atuação profissional, indicação pautada na concepção de 

que o fato de ser um bom advogado, um bom médico, um bom profissional, faria dele 

um bom professor, conforme aponta Masetto (1998, p. 153): “Quem sabe, 

automaticamente sabe ensinar”. Esses profissionais das diferentes áreas do 

conhecimento iniciam sua atividade docente sem terem sido formalmente preparados 

para ela, sem formação didático-pedagógica inicial.  

A história do ensino superior no Brasil teve início no período imperial, porém só 

com a república é que ela ganha expressão. A Constituição de 1891 descentralizou o 

ensino superior, que era exclusivo do poder central. A partir desta descentralização, o 

ensino superior foi delegado também para os governos provinciais e permitiu-se a 

criação de instituições privadas. Até 1900 existiam apenas 24 instituições de ensino 

superior no país, e as não estatais que estavam sendo criadas, eram, basicamente, de 

iniciativa confessional católica ou pertencentes às elites locais que visavam 

proporcionar ensino superior. 
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A PUC do Rio de Janeiro foi criada em 1944. Logo depois inauguraram-se no 

país diversas universidades católicas, que entretanto não foram suficientes para 

aumentar a fatia de participação das matrículas privadas no conjunto, haja vista ter se 

dado também a expansão da rede pública de ensino superior, sobretudo as redes federal 

e estaduais. O impacto das universidades católicas no sistema educacional teve um 

caráter simbólico, pois coroou a quebra do pacto Estado/Igreja na história do ensino 

superior no Brasil nos anos 30 e início dos anos 40. 

Em 20 anos, de 1960 a 1980, período que coincide com o regime militar (1964-

1985), as matrículas do setor público no ensino superior cresceram 48%, enquanto as do 

setor privado aumentaram em mais de 800%. Tal expansão, se deu emoldurada pela 

LDB de 1961 (Lei 4024), que reconhecia a organização do sistema em moldes não 

universitários. Já nessa época a LDB estava voltada para os mecanismos de 

regulamentação da expansão do ensino superior e expressava a necessidade de instituir 

mecanismos de controle na relação do ensino superior com o mercado que, na época, já 

pressionava fortemente tal expansão. O Conselho Federal de Educação, sofrendo 

também a pressão do mercado, favoreceu a expansão do setor privado. 

Um fato que chama muito atenção são as estatísticas relativas ao ensino superior 

durante o regime militar no país. Apesar da expansão do ensino privado a todo vapor, 

foi justamente nesta época que houve um crescimento do ensino público. Enquanto em 

outros países da América Latina, que viviam também um regime autoritário, ocorria um 

esvaziamento das universidades públicas, no Brasil acontecia o inverso. A procura por 

cursos universitários aumentava. 
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O ensino superior privado tinha uma função complementar. Ele atendia uma 

demanda crescente por formação superior, a qual era impossível  ser plenamente 

satisfeita por meio de um modelo de universidade pública e gratuita, seletiva em termos 

sociais e acadêmicos, uma vez que os investimentos do Estado no ensino superior já 

havia iniciado sua retração. O setor educacional privado então passa a ser estimulado, 

inclusive com subsídios públicos, tornando-se mais dinâmico no atendimento à 

população em idade de atendimento pelo ensino superior.. Assim, ele cresce mais e o 

que é feito  em detrimento de sua qualidade.   

Com as reformas educacionais implantadas a partir dos anos 1990, o ensino 

superior no Brasil vive um período de expansão, desde que o Estado repassou para a 

iniciativa privada parte de seus deveres com a educação superior, passando ao papel  de 

agente auditor. Segundo  o Censo do Ensino Superior, divulgado pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Pedagógicas – INEP/MEC, em 2000, existiam no Brasil 1.180 

Instituições de Ensino Superior, revelando um crescimento de 7,6% no número de 

instituições em relação ao ano de 1999. Essas instituições juntas oferecem 10.585 

Cursos de Graduação, um aumento de aproximadamente 20% de 1999 a 2000, 

abrigando cerca de 198 mil professores. 

A Lei 9.394/96 institui e regulamenta as diretrizes e bases da educação nacional, 

que correspondem aos interesses reformistas no campo educacional. Ela estabelece, em 

seu artigo 43, as finalidades da educação superior:  

I.  Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo. 

II. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
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desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua. 

III. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, 
visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da 
criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 
entendimento do homem e do meio em que vive. 

IV.  Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar 
o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação; 

V.  Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, 
integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 
geração. 

VI.    Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 
em particular os nacionais e regionais, prestar serviços 
especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação 
de reciprocidade. 

VII. Promover a extensão, aberta à participação da população, visando 
à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 
instituição.  

 

O ensino é a própria razão de existir da escola, em todos os níveis, estando 

agregado a ele a produção de novos conhecimentos, o que significa  que a pesquisa deve 

se fazer presente, retroalimentá-lo e ser estimulada por ele. Ao mesmo tempo, a inserção 

da universidade, e do ensino superior como um todo, na comunidade deverá ocorrer 

amparada no tripé ensino-pesquisa-extensão. Nas atividades de pesquisa, o professor 

aprofunda o conhecimento de sua área específica de atuação, contribuindo para a 

elaboração de novos conhecimentos, os quais deveriam permear sua função docente. É a 

pesquisa, através de sua divulgação em publicações, que garante ao professor o 

reconhecimento profissional entre seus pares. Na Universidade, a pesquisa é, muitas 
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vezes, mais valorizada que o ensino e uma boa atuação naquela função pode mascarar 

uma didática deficiente.  

Wladimir Kourgnoff (1985) defende a relação indissociável entre o ensino e a 

pesquisa, na atividade do professor de ensino superior. Ele faz críticas ao “carreirismo 

universitário” que privilegia a ascensão na instituição baseada apenas em uma dessas 

atividades – a pesquisa.  

Segundo Kourgnoff (1985, p. 146): 

os pesquisadores em tempo integral são levados ao ensino 
superior não por se sentirem atraídos pela atividade pedagógica 
– pois em geral eles detestam os “encargos de ensino” – mas 
unicamente pela perspectiva de continuarem suas pesquisas em 
um ritmo menos estafante e a segurança material que 
proporciona a posição de um docente-pesquisador. 

 

Da mesma forma, esse autor faz críticas  aos  professores - “pseudoprofessores 

universitários” – que repudiam a pesquisa como se ela fosse a causadora do seu 

afastamento das atividades pedagógicas. Para ele o objetivo da universidade é a 

construção  e divulgação de conhecimento e a investigação não pode dificultar a relação 

entre o professor e o aluno. Essa questão fica mais evidente no momento de uma 

avaliação das universidades federais e/ou dos docentes. De fato, nos critérios dessa 

avaliação, é o número de pesquisas realizadas e trabalhos publicados, principalmente 

em revistas internacionais, que conta, mesmo que não venham proporcionar nenhuma 

melhoria no ensino de graduação ou de melhoria de vida, onde a universidade está 

inserida. 
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O ensino e a pesquisa devem estar relacionados à extensão que poderá, desse 

modo, tornar-se um espaço no qual os alunos possam encontrar a 

realidade/comunidade/sociedade, onde irão atuar profissionalmente, depois de 

formados, levando consigo os avanços da universidade. Por outro lado, as demandas 

dessa comunidade/sociedade, com suas necessidades e características próprias, devem 

nortear as opções de ensino e pesquisa da IES. Todavia, essa relação indissociável entre 

ensino, pesquisa e extensão não ocorre, na prática, harmoniosamente. Normalmente, é 

carregada de tensões, conflitos e contradições, tornando a parceria IES/Comunidade 

difícil de ser concretizada. Ristoff (1999, p. 29), em suas reflexões sobre o contexto 

atual da universidade brasileira, aponta aspectos que contribuem para configurar a crise 

da universidade: 

As comunidades universitárias, amparadas pela história e pela 
necessidade de pensar o futuro, insistem na visão da 
universidade como guardiã da ciência e da arte e exigem 
autonomia e desatrelamento das demandas imediatistas e 
utilitárias de mercados e governos; os governos por sua vez, 
sentindo-se amparados pelas urnas, buscam implementar 
projetos de desenvolvimento e exigem que as universidades ou 
se ajustem aos novos tempos ou pereçam; os indivíduos, por 
fim, em especial os excluídos do sistema de elite, sentem que a 
educação pode ser a grande oportunidade para mudarem e 
melhorarem as suas vidas. 

   

1.4 – Caracterizando o Professor do Ensino Superior 

Segundo dados do Censo INEP/MEC, 2000 o professor de ensino superior no 

Brasil exerce suas atividades em diferentes instituições, de caráter público (176 que 

corresponde a 14,9%) ou privado (1004 instituições, 85,1%), dentro de universidades 

(13,2%), Centros Universitários (4,2%), Faculdades Integradas (7,6%), Faculdades, 
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Institutos ou Escolas Superiores Isoladas (73,3%) e Centros de Educação Tecnológica 

(1,6%), estabelecendo múltiplos cenários de atuação.  

Além da possibilidade de inserção em diferentes tipos de instituições de ensino 

superior, o vínculo do professor com a instituição não é homogêneo, no que concerne às 

horas dedicadas à Instituição, podendo se configurar como um comprometimento que 

vai desde a dedicação exclusiva e o período integral, até a dedicação parcial com 

diferentes tempos de inserção, por vezes apenas poucas horas semanais. No total das 

escolas superiores brasileiras, o Censo INEP/MEC/2000 mostra que 43% dos 

professores do ensino superior são contratados em tempo integral e 57% em período 

parcial, sendo que nas públicas se observa o maior número de professores em tempo 

integral, conforme demonstra  o gráfico abaixo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No que concerne ao magistério, a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, promulgada 

em 20 de dezembro de 1996, em seu artigo 65, estabelece  que a “formação docente, 

Professores que exercem atividades em 

mais de uma IES

14,90% 85,10%

Instituições Públicas Instituições Privadas
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exceto a Educação Superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo 300 horas”, 

deixando clara a não exigência desse componente curricular da formação para o 

magistério na Educação Básica  na formação  dos docente  do ensino superior. 

O artigo 66 estabelece que “a preparação para o magistério superior far-se-á em 

nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”. Em 

seus incisos II e III do artigo 52, fica estabelecido que um terço do corpo docente da IES 

possua pelo menos essa titulação acadêmica.  

Com essa recomendação da LDB, de que pelo menos um terço dos professores 

de cada curso tenha titulação de mestre ou doutor, deu-se uma corrida aos programas de 

pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, a despeito de, na quase totalidade, 

esses programas em áreas específicas, não contemplarem  disciplinas que favoreçam a  

formação pedagógica  para a atividade docente.  

Professores do ensino superior que não cursam a pós-graduação stricto sensu, 

portadores de diploma em nível de graduação ou de pós-graduação lato sensu (nível de 

especialização), em sua área de conhecimento, raras vezes detêm conhecimentos 

disciplinares acompanhados de  conhecimentos pedagógicos.  

Podemos dizer que a legislação brasileira sobre a educação, especificamente a 

LDB, é omissa em relação à formação pedagógica do professor universitário. Saviani 

(1998, p. 144) fez um estudo detalhado dos vários momentos da LDB, do qual consta 

uma discussão sobre a proposta inicial do então senador Darcy Ribeiro, quanto à 

preocupação com a formação pedagógica dos professores universitários. A proposta 

contemplava, em seu artigo 74, a exigência de que a   
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preparação para o exercício do magistério superior se faz, em 
nível de pós-graduação, em programas de mestrado e doutorado, 
acompanhados da respectiva formação didático-pedagógica, 
inclusive de modo a capacitar o uso de modernas tecnologias do 
ensino.  

 

Porém, como resultado de pressões feitas por diversos setores da sociedade cujos 

interesses seriam contrariados com a exigência de maior capacitação docente, retirou-se 

do texto final a exigência de formação pedagógica do professor universitário, 

configurando-se assim o que sanciona o artigo 66.  

A formação pedagógica dos professores universitários passou, assim, a estar a 

cargo dos regimentos de cada instituição responsável pelo oferecimento de cursos de 

pós-graduação, refletindo, e ao mesmo tempo regulamentando, a crença da não 

necessidade de que esta formação seja oferecida. 

Dados do Censo do INEP/MEC de 2000 mostram que apenas 20,58% dos 

professores do Ensino Superior possuem doutorado, 31,42% mestrado e 32,11% são 

especialistas. Esses percentuais estão de acordo com o recomendado pela LDB, porém 

são tomados na totalidade das instituições. Entretanto, quando cada instituição é 

analisada individualmente, o número de professores com a titulação nem sempre atende 

às recomendações.  

O Censo do INEP/MEC de 2001 não mostra muita evolução em relação ao de 

2000,  quanto ao percentual de professores titulados, conforme quadro abaixo: 
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INEP – Docentes do ensino superior – Ano 2001 

 Total Sem 
Graduação 

Graduado Especialista Mestre Doutor 

 

Brasil 

 

219.947 

 

301 

 

32.380 

 

68.155 

 

72.978 

 

46.133 

 

% 

 

100% 

 

0,13% 

 

14,72% 

 

30,98% 

 

33,17% 

 

20,97% 

Fonte: EDUDATA BRASIL, acessado em 24/04/06. 

 

Torna-se, desse modo, muito difícil traçar um perfil homogêneo do docente do 

ensino superior, uma vez que esse docente  atua em diversas áreas do saber e possui 

vínculo variável com as instituições. Essas instituições, por sua vez, possuem estatutos 

distintos, sendo universidades ou não, pública ou particular, confessional ou não. 

Assim, encontramos diversos perfis de docentes, com distintos caminhos 

percorridos e que foram ou vão se adaptando às Instituições de Ensino Superior em que 

estão inseridos. Isto confirma o que  define a professora Maria Isabel da Cunha (1998), 

para quem o perfil do professor universitário não é homogêneo. Alguns se dedicam a 

produzir ciência, outros à erudição, outros ainda interpretam, na sala de aula, os 

conhecimentos já produzidos. A autora aponta que nem uma, nem outra atividade basta, 

mas há necessidade de associações entre elas, bem como a construção permanente de 

outros conhecimentos, saberes e desenvolvimento de habilidades importantes e 

permanentes para o exercício da docência. 

As variáveis envolvidas na construção desse(s) perfil(is) são analisadas por 

Franco (2001), que o discute sob 5 (cinco) aspectos: 1. situacional, o professor trabalha 

em uma complexa universidade com sistema de pós-graduação e pesquisa consolidada 

ou em instituição isolada que tem como única atividade o ensino; 2. institucional, o 
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contrato do professor pressupõe horários disponíveis para pesquisa ou esses horários 

não são considerados; 3. político, constituído por tensões dentro e fora da área de 

conhecimento e a luta por espaços e financiamentos; 4. profissional, o docente trabalha 

dentro e fora da instituição de ensino superior. Vê o aluno como futuro concorrente e se 

vê constantemente avaliado como profissional e como professor; e 5. o avanço do 

conhecimento, na produção e disseminação de conhecimentos inseridos num contexto 

de mudanças, implicando em atualização permanente.  

Diversos autores defendem características que compõem o perfil do professor de 

ensino superior. Marcelo (1999, p. 244), citando Centra,  menciona nove características 

baseadas principalmente na interação professor-aluno na sala de aula: “capacidade de 

comunicação; atitudes favoráveis aos alunos; conhecimento do conteúdo; boa 

organização do conteúdo e do curso; entusiasmo com a matéria; que sejam justos nos 

exames; disposição para inovação; estímulo ao pensamento dos alunos; capacidade de 

reflexão”. Essas características contemplam apenas um dos aspectos da atuação do 

professor: a sala de aula. 

Abordando as características do professor para a tarefa de ensinar, Pimenta & 

Anastasiou (2002, p. 103) acrescentam outros aspectos: 

a) propiciar o domínio de um conjunto de conhecimentos, 
métodos e técnicas científicas que assegurem o domínio 
científico e profissional  do campo específico e devem ser 
ensinados criticamente (isto é, em seus nexos com a 
produção social e histórica da sociedade); a condução a uma 
progressiva autonomia do aluno na busca de 
conhecimentos; o desenvolvimento da capacidade de 
reflexão à habilidade de usar documentação; o domínio 
científico e profissional do campo específico; 

b) considerar o processo de ensinar e aprender como atividade 
integrada à investigação; 
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c) propor a substituição do ensino que se limita à transmissão 

de conteúdos teóricos por um ensino que constitua um 
processo de investigação do conhecimento; 

d) integrar a atividade de investigação à atividade de ensinar 
do professor, o que supõe trabalho em equipe; 

e) buscar criar e recriar situações de aprendizagem; 
f) valorizar a avaliação diagnóstica e compreensiva da 

atividade mais do que a avaliação como controle; 
g) procurar conhecer o universo cognitivo e cultural dos 

alunos e, com base nisso, desenvolver processos de ensino e 
aprendizagem interativos e participativos.  

 

As autoras acrescentam às características necessárias ao trabalho docente em 

sala de aula, outras que caracterizam desta feita, o professor investigador, aproximando 

essas duas funções (docência e pesquisa) e delineando um profissional que além do 

conhecimento técnico atua em sintonia com o espaço social em que atua. Desse modo, 

as autoras reconhecem a docência como um campo de conhecimento específico que 

estaria configurado em quatro grupos de conteúdos: das diferentes áreas do saber e do 

ensino nas ciências humanas e naturais, da cultura e da arte; didático-pedagógicos, 

relacionados com a prática; pedagógicos, a teoria da prática e relacionados ao sentido da 

existência humana no âmbito individual e social possibilitando a consciência numa 

“sociedade globalizada, complexa e contraditória” (PIMENTA & ANASTASIOU,  

2002, p. 166), e estando dessa forma inserido na realidade em que atua. 

Nesse mesmo sentido, Masetto (1998) destaca, entre as exigências para a 

docência no ensino superior, a competência em uma determinada área do conhecimento, 

significando não apenas a experiência profissional, mas também a atualização em cursos 

de aperfeiçoamento, congressos etc., e a pesquisa, considerando estudos e reflexões, 

pesquisas pessoais na área profissional e de ensino, além da produção de artigos 

científicos. Outro domínio necessário ao professor, segundo o autor (op. cit), situa-se na 
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área pedagógica, ocorrendo em quatro eixos: processo ensino-aprendizagem, concepção 

e gestão do currículo, compreensão das inter-relações professor-aluno e aluno-aluno e 

da tecnologia educacional. A dimensão política é também salientada, o professor como 

cidadão precisa participar da construção social, e estar atento para as mudanças que 

afetam a docência, a profissão e a sociedade.  

Um aspecto consensual a ser destacado, entre os autores citados, é a necessidade 

de conhecimentos específicos do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, 

Pimenta & Anastasiou e Masetto concordam no sentido de estabelecer uma dimensão 

histórica e social ao professor de ensino superior, sendo que Masetto destaca ainda a 

importância da dimensão política como profissional e cidadão que é. 

Para Cunha (2002), o professor firmou historicamente em si a idéia de que sua 

função era ensinar uma gama de conhecimentos pautados e legitimados pela ciência e 

pela cultura, sobretudo pelo valor intrínseco que estes conhecimentos carregavam, 

embora o caráter pragmático destes se sobrepusessem ao seu principio, por ser objeto de 

escolarização. 

Para que o professor pudesse desenvolver seu ofício, ele se utilizava apenas da 

palavra escrita e falada e esse “discurso”  estava revestido da mais repleta verdade. 

Tratava-se de uma espécie de discurso oficial, uma vez que a escola possuía o 

monopólio da transmissão do conhecimento e da informação, e o professor era seu 

porta-voz. Porém, historicamente, esses aspectos relativos à palavra escrita, à palavra 

falada e à escola sofreram mudanças, sobretudo no tocante à entrada universal da 

televisão e, mais atualmente, dos recursos virtuais, que corroboram para a obsolescência 

da exclusividade da palavra, como recurso informativo.  
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Como se não bastasse, o professor também tem que defrontar-se com as pressões 

de uma certa lógica capitalista da organização que a sociedade passou a exigir da escola,  

a preparação para o mercado. Ora, como tal preparação acontece dentre outras, às 

Instituições de Ensino Superior e ao professor desse nível de ensino for solicitada mais 

uma “adequação”. Verificaram-se, então mudanças tais como:  a intensificação do 

trabalho do professor e a avaliação externa da aprendizagem dos alunos, valorizando 

especialmente o produto final.  

Preocupada com essa questão Cunha (2002) indaga sobre como o professor vem 

reagindo a esta nova situação. Que forças político-sociais estão determinando seu 

desempenho? O que dele se espera? É preciso transformá-lo? Como pensar sua 

formação e sua profissionalidade?   Que saberes próprios da docência deve ter?  

A nossa pesquisa vai à procura de pistas para responder  tais questões, sem a 

pretensão de esgotá-las, já que sua complexidade exige um contínuo aprofundamento e 

um esforço que ultrapassa os limites de nossos objetivos.  

Além da qualificação em sua área de atuação na comunicação e do processo 

educacional, o professor necessita ter conhecimentos humanísticos, éticos e 

comportamentais e perceber a importância da influência do professor para a formação 

do comunicador, influência essa que ultrapassa o conhecimento técnico, como  é 

lembrada por Moretto & Mansur (2000, p. 8): “O professor ensina muitas vezes aquilo 

que nem pensa que está ensinando, mas o aluno retém, a partir de uma posição 

assumida, um comunicado, um gesto, uma palavra ou um silêncio”. 
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Nesse sentido, Rubio (1990, p. 83) assinala a importância da influência do 

professor para o aluno, o mesmo ocorrendo no sentido inverso, embora muitas vezes 

nenhum dos dois se dê conta disso. 

Quando entra em sala de aula, o professor pode estar apenas 
interessado em ensinar, isto é em transmitir conhecimentos e 
informações e esclarecer sobre os assuntos da matéria. Mas 
existe um outro ensinamento, muito mais profundo e eficaz, que 
ele comunica, quer queira ou não: a lição dele mesmo como 
pessoa humana. 

 

Em sua formação profissional o aluno do curso de Comunicação passa por situações 

específicas do aprendizado comunicativo: falar em público, expor-se e isso pode chocar 

emocionalmente o aluno que, na maioria dos cursos, é recém saído da adolescência. 

Outros estudos o colocarão em contato com realidades com as quais não está 

acostumado, com outros indivíduos e com indivíduos herméticos, que ele vai ter que 

convencer sobre a importância do seu trabalho, tais como, gestores e empresários que 

desqualificam a profissão do comunicador, por considerá-la desnecessária numa 

organização. 

O objetivo do nosso trabalho foi o de  compreender e discutir os principais 

aspectos que envolvem a construção da prática pedagógica do comunicador-professor 

do Curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco e perceber 

como estes professores estão atendendo às novas exigências do mundo contemporâneo. 

A intenção não foi apresentar modelos de práticas ou mesmo classificar o bom ou o mau 

professor, ou ainda apresentar um estereótipo do profissional de comunicação, mas de 

levantar questões a serem discutidas principalmente porque, a partir da promulgação da 

nova Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (1996), as instituições 

universitárias mudaram a política de contratação dos professores que lecionam 

disciplinas na graduação procurando supervalorizar o título, o que traz uma mudança no 
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perfil do seu corpo docente que passa a ser caracterizado por possuir um habitus mais 

científico, o que, conseqüentemente, tem reflexos na sua prática pedagógica. 

A reflexão sobre a formação do comunicador-professor e a construção da sua 

prática pedagógica podem ser, cada vez mais, pontos de discussões que abordam temas 

relativos à formação de um comunicador social apto a enfrentar os desafios da 

atualidade, principalmente aqueles que envolvem questões tecnológicas e sociais. Não 

se pode mais fugir da realidade, cair na mesmice e transferir a responsabilidade, como 

se tudo já estivesse funcionando bem na universidade, cada um no seu lugar e 

desempenhando o seu papel. As mudanças estão aí e cabe a todos observá-las e assumir 

a tarefa na formação do comunicador do futuro.          

Ainda segundo Cunha (1998), o processo de ensinar e aprender, que ocorre na 

prática universitária, tem tido suporte em um estatuto político-epistemológico, no qual 

as decisões que deveriam parecer estritamente pedagógicas estão imbricadas nas 

decisões sobre as formas de organização e distribuição do conhecimento realizadas na 

sociedade. Na maioria das vezes, essas decisões não estão evidenciadas na compreensão 

do professor universitário, que nem tem sido objeto de investigações sistemáticas. A 

maioria dos estudos se volta para a universidade, para a perspectiva histórico-política ou 

tem se reduzido ao estritamente didático. Na opinião da autora, o professor pode ser 

tratado “como articulador por excelência do paradigma de ensinar e de aprender na 

universidade e daí a importância de estudar sua prática e sua formação.” (p.15) 

Como lembra Sousa Santos (2000) um aspecto que pode afetar profundamente 

os saberes docentes está ligada ao reforço da condição de visão única, tão cara à ciência 

moderna e agora reforçada pelos dispositivos políticos da produtividade. Trata-se de um 
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processo de padronização, como se houvesse uma única forma de conhecimento e uma 

só alternativa de formação. O docente enfrenta dentre muitos dilemas o que consiste em  

validar uma só forma de conhecimento, o que provoca a cegueira epistemológica e 

valorativa, destruindo as relações entre os objetos e, dessa forma, vai se eliminando as 

demais formas alternativas de conhecimentos: "O reverso da força da visão única é a 

incapacidade para reconhecer visões alternativas" (p. 241). O autor, sabiamente, alerta 

que esse fenômeno pode redundar num epistemicídio, afirmando que "a destruição de 

formas alternativas de conhecimento não é um artefato sem conseqüências, antes 

implica a destruição de práticas sociais e desqualificação de agentes sociais que operam 

de acordo com o conhecimento em causa" (idem, p. 242).   

As inovações que acredita-se estarem próximas materializam-se pelo 

reconhecimento de formas alternativas de saberes e experiências, nos quais se imbricam 

objetividade e subjetividade, senso comum e ciência, teoria e prática, cultura e natureza, 

anulando dicotomias e procurando gerar novos conhecimentos através de novas 

práticas.  

Essas inovações, entendidas como ruptura paradigmática, exigem dos 

professores uma reconfiguração de saberes, e favoreciam o reconhecimento de que era 

preciso trabalhar no sentido de transformar, como lembra Sousa Santos (2000, p. 346), 

"transformando 'inquietude' em energia emancipatória". Envolviam o reconhecimento 

da diferença e implicavam, em grande medida, um trabalho que consiste, especialmente, 

em gerir relações sociais com seus alunos. No dizer de Tardif (2002, p. 132), "é por isso 

que a pedagogia é feita de dilemas e tensões, de negociações e estratégias de interação". 

Para o autor, "ensinar é fazer escolhas, constantemente, em plena interação com os 
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alunos" (idem, ibidem). Essas escolhas são dependentes da experiência dos atores, do 

contexto de tempo e território do ensino, das convicções e crenças que suportam o 

trabalho e, conseqüentemente, de situações que, sendo únicas, exigem respostas 

diferenciadas.  

O cenário que nos foi descortinado, nos mostrou que os esforços para a 

promoção  de uma ruptura epistemológica no campo da educação superior ainda estão 

seriamente ameaçados. São frágeis e minoritários, eles procuram afirmar-se no campo 

acadêmico, com toda a dificuldade decorrente da presença paradigmática dominante. 

Sousa Santos (2000) afirma que "a luta paradigmática é, no seu conjunto, altamente 

arriscada" (p. 344), pois exige uma subjetividade emergente que envolve ruptura 

epistemológica e societal. Para o autor, "formas alternativas de conhecimento geram 

práticas alternativas e vice-versa" (idem, ibidem), perpassando o conceito de 

subjetividade, que se constitui como o grande mediador entre conhecimento e práticas.  

A partir destas colocações indagamos: 

 Se o comunicador-professor não possui formação didático-pedagógica,  como 

ele constrói sua prática pedagógica? Da sua experiência acadêmica? Da sua experiência 

profissional? Da referência de seus ex-professores? Do seu cotidiano na sala de aula? 

Da relação de troca com os seus pares?  A mudança do perfil docente, com a 

supervalorização da titulação em detrimento da experiência profissional, implica uma 

melhor formação do comunicador? E quais os saberes são necessários para a docência, 

são aspectos levados para a discussão no capítulo seguinte.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 – SABERES DOCENTES: uma perspectiva teórica 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 “Não há docência, sem discência. Ensinar 
não é transferir conhecimentos. Ensinar é uma 

especificidade humana”.  

(PAULO FREIRE) 

 

• Como são constituídos os saberes dos professores de Ensino Superior?  

• Os saberes docentes são necessários à docência?  

Se toda profissão possui um saber que lhe é próprio, e se a definição de um 

campo do saber próprio é um dos elementos que configura uma profissão, é preciso 

discutir a profissionalização docente a partir desse referencial e compreender tal 

repercussão. O  profissional em áreas como Engenharia, Medicina e outras é o que 

domina e aplica com maestria os conhecimentos técnicos. O conceito de saber, nesses 

casos, é facilmente operacionalizável, e constitui-se num rol de conhecimentos e 

habilidades próprios da profissão.  

Outras profissões, porém, têm seu estatuto dependente das condições sociais, 

valorativas e históricas que envolvem seu exercício. Além disso, seus saberes só podem 

ser compreendidos se relacionados com as condições que estruturam seu trabalho. 

Nelas, o processo pode ser muito mais valioso que o produto, os procedimentos técnicos 

e científicos estão na dependência de questões éticas, estéticas e políticas,  seus 

resultados constituem produto de interações sociais e a imprevisibilidade e a incerteza 



 

 

62 
 

 
são suas características permanentes. Não há uma segurança absoluta dos resultados e 

sua qualificação dependerá dos valores impregnados no ambiente em que se instala. 

Colocamos os professores, sobretudo os de ensino superior, nessa categoria. 

Geralmente, o saber docente é reduzido ao como fazer, ou seja, aos 

procedimentos técnicos relacionados com o trato e a transmissão de informações. Em 

conseqüência, o produto desejado é generalizado, como se todas as situações fossem 

iguais. 

A competência técnica, assim como os saberes próprios da profissão são 

indispensáveis. Estes, porém, constituem apenas uma das vertentes dos saberes dos 

professores. Seus princípios poderão ser mais úteis se estiverem definidos por marcos 

mais amplos. 

Os saberes docentes são constituídos dos conhecimentos que o professor veicula 

e dos aportes técnicos da área pedagógica. Sua possibilidade profissional será sempre 

limitada se não for privilegiada a base moral da profissão, sobretudo em tempos em que 

a ideologia de mercado deixa a educação e seus profissionais ao sabor das demandas 

externas, manifestas pela lógica da produtividade.  

No Brasil, os estudos sobre saberes docentes ainda são recentes, entretanto 

merecem destaque trabalhos que já avançaram , inclusive em relação a autores como 

Tardif (2000), como é o caso de Socorro Silva (2000), Alda Torres (2003) e Orquídea 

Guimarães (2004), todas autoras nacionais. Essas pesquisas, respeitando as 

preocupações de cada pesquisadora, enfocaram a necessidade de uma indissociação 

entre formação e prática cotidiana, trazendo, sobretudo a sua trajetória de vida através 



 

 

63 
 

 
da voz do professor. Para a nossa pesquisa destacaremos as abordagens que mais se 

aproximaram da nossa concepção de saberes docentes, com o objetivo de 

compreendermos como se dá a construção destes no contexto específico do ensino 

superior.  

Além dos conteúdos priorizados como necessários para a formação do 

professor, determinantes históricos e sociais ocorrem na apropriação desses 

conhecimentos e a sua prática não é simples transmissão dos saberes já construídos, e 

sim um processo complexo de inter-relações no espaço sócio-político em que ocorre 

(Palhano, 1995). 

Os saberes necessários para a prática docente são também constituídos na 

prática. Esse fato é mais acentuado quando se refere aos professores de ensino superior, 

que geralmente ingressam na carreira docente sem formação pedagógica inicial. 

Tardif (2000) caracteriza os saberes docentes como: temporais, plurais e 

heterogêneos, personalizados e situados. Temporais, porque são adquiridos 

progressivamente através do tempo, ao longo da carreira docente. Os saberes docentes 

são adquiridos de diferentes fontes, raramente orientados por uma única teoria. Em sua 

ação, os professores procuram atingir diferentes objetivos, o que requer tipos de 

conhecimentos, aptidões e competências plurais e heterogêneos. Esses saberes 

constituem a pessoa do professor, são ligados à sua história, trazendo a marca dos 

contextos em que estão inseridos, sendo desse modo personalizados e situados. 

Na concepção de Tardif, Lessard & Lahaye (1991), o saber docente se constitui 

de múltiplos saberes: “Pode-se definir o saber docente como um saber plural, formado 
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pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional 

e de saberes disciplinares, curriculares e experenciais” (p. 218). É, portanto, um saber 

complexo que se articula com a vida do indivíduo, sua profissão e o entorno do seu 

trabalho.  

Os autores citados delineiam uma tipologia dos saberes docentes: os 

conhecimentos transmitidos pelas instituições formadoras e destinadas à formação 

científica dos professores formam os saberes da formação profissional que se 

originam das ciências da educação e caracterizam os saberes pedagógicos. Tais saberes 

teorizam a prática educativa e são apropriados pelos docentes nas diversas formas de 

pensar o processo de ensino e elaborar sua prática, dando-lhes consistência. Eles 

compreendem a formação inicial ou contínua dos professores. 

Outro grupo é constituído pelos saberes disciplinares, que são  saberes das 

áreas de referência definidos e selecionados pela instituição universitária, através da 

formação inicial ou continuada e são apropriados pelos professores. Correspondem aos 

saberes das diversas áreas do conhecimento, as disciplinas, sendo produto das relações 

culturais e sociais. São transmitidos nos cursos e departamentos universitários 

específicos, independentes das faculdades de educação e dos cursos de formação de 

professores. 

Os saberes curriculares, por sua vez, são aqueles definidos pela instituição 

escolar, sendo na prática representados pelos objetivos, conteúdos e métodos que os 

professores aprendem a utilizar mais relacionados à técnica do que à elaboração do 

conhecimento; são representados pelos programas escolares. Esses saberes 
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curriculares nem sempre levam em conta as reais necessidades da sociedade na 

inserção desses saberes nos  currículos. 

O último componente referido pelos autores, não por serem de menor 

importância, é o que caracteriza os saberes experienciais ou práticos que os próprios 

professores desenvolvem. Esses nascem da  experiência, interpretação e compreensão 

da sua prática e a ela se incorporam, individual e coletivamente, dando significado e 

norteando suas decisões e ações, constituindo, assim,  uma leitura dos outros saberes 

através da sua prática. 

Em relação à caracterização do professor, constituído a partir da apropriação 

desses saberes, Tardif, Lahaye e Lessard  concluem: 

Em suma, o professor ideal é alguém que deve conhecer sua 
matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos 
conhecimentos relativos às Ciências da Educação e à Pedagogia 
e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência 
cotidiana com os alunos (TARDIF, LAHAYE E LESSARD,  
1991, p. 39). 

 

Tardif & Raymond (2000) estudam os saberes docentes observando as múltiplas 

facetas que apresentam. Eles descrevem uma redistribuição na sua constituição. A 

primeira categoria caracteriza os saberes pré-profissionais que incluem os de 

natureza pessoal, não ligados ao estudo formal (família, ambiente, sua cultura 

pessoal, a educação em seu sentido amplo), mas vinculadas à sua formação anterior 

(ensino fundamental e médio, além de estudos não especializados). Esses saberes 

guardam vestígios da elaboração e socialização do professor no âmbito da família e 

da escola enquanto aluno, antes de exercer a atividade docente. As experiências aí 
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vividas retêm marcas na sua afetividade. São saberes que não estavam incluídos na 

tipologia anterior. 

Uma outra categoria é composta pelos saberes provenientes da formação para o 

magistério que são adquiridos  não apenas nos cursos formais de iniciação, mas, 

também estágios e cursos de reciclagem e de especialização. A aquisição deles ocorre, 

portanto, no interior das instituições formadoras. São identificados aos saberes de 

formação profissional. 

Uma terceira categoria proposta pelos autores se refere aos saberes provenientes 

da utilização do material de trabalho, dos programas e livros didáticos utilizados. 

Guardam semelhança com os saberes curriculares, da tipologia anteriormente referida. 

A última categoria é a dos saberes provenientes da sua própria experiência na 

profissão, dentro da sala de aula e da instituição. A interação com os diferentes atores 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, sua prática e a socialização com os 

seus pares concorre para a sua elaboração.  

Sob a perspectiva dos saberes experienciais da atuação como docente – trajetória 

profissional – são construídos os saberes anteriores à atuação docente – trajetória pré-

profissional pessoal e social e se configuram como determinantes da sua prática. Tal 

construção envolve aspectos da vida pessoal e social, saberes temporais da infância, 

adolescência, escola, formação profissional e desenvolvimento da carreira e ainda os 

saberes ligados ao trabalho na docência. Nessa perspectiva, Tardif e Raymond afirmam 

que, 
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Os fundamentos do saber-ensinar não se reduzem a um “sistema 
cognitivo” que, como um computador, processa as informações 
a partir de um programa anteriormente definido e 
independentemente tanto no contexto da ação no qual ele se 
insere quanto da história anterior que o precede. Na realidade, os 
fundamentos do ensino são, a um só tempo, existenciais, 
sociais e pragmáticos (TARDIF e RAYMOND, 2000, p. 16) 

Um outro autor importante na discussão sobre saberes/conhecimentos docentes é 

Shulman (1986) que traz a dimensão do conhecimento do conteúdo. Ele é importante 

não  apenas por contemplar a formação de professor, um aspecto bastante valorizado 

no ensino superior e, de modo especial, no ensino da Comunicação.  

O conhecimento do conteúdo, como dimensão do saber docente, é apresentado 

pelo autor em três categorias: da matéria, pedagógico e curricular. 

Em relação ao conhecimento do conteúdo da matéria, o professor precisaria 

conhecer a matéria que ensina não em termos quantitativos apenas, mas também a 

organização desse conhecimento que se diferencia segundo as áreas.  É importante que 

o professor conheça a estrutura da matéria que ensina para saber o quê e como 

ensinar.Além do conhecimento da organização, das regras e conceitos básicos, 

elementos que compõem a estrutura substantiva da matéria e que determina o que o 

professor vai ensinar, há necessidade também do conhecimento da estrutura da matéria 

específica nas questões relativas à validade, verdade, tendências, perspectivas, ou seja,  

a estrutura sintática da matéria. 

O conhecimento pedagógico do conteúdo ultrapassa o simples conhecimento 

da matéria em si mesmo e corresponde ao modo de ensiná-la. Esse conhecimento inclui 

as formas mais úteis de representar as idéias, ou seja, as analogias mais importantes, as 

ilustrações, os exemplos, as explicações e as demonstrações que permitem tornar a 
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matéria o mais compreensível possível. Marcelo (1992) ressalta a importância desse 

conhecimento que não pode ser adquirido de forma mecânica e nem ser ensinado, por 

ser uma elaboração pessoal do professor. Esse conhecimento representa a construção do 

professor, que transforma o seu conhecimento do assunto em algo compreensível para 

seus alunos. 

Outra categoria é a do conhecimento curricular, que corresponde ao 

conhecimento do currículo específico e está relacionada com as disciplinas que o 

professor leciona. Representa os programas específicos, a estruturação e organização 

dos conhecimentos escolares, o material instrucional e as indicações e contra-indicações 

de seu uso. 

Para Shulman (1986), tão importante quanto os saberes/conhecimentos do 

conteúdo, pedagógico e curricular, são as formas como esses saberes são organizados 

para serem ensinados. Por isso, o autor propõe três formas de conhecimento: 

Conhecimento Proposicional: compreende os princípios (provenientes de pesquisas 

empíricas), máximas (que têm origem  na  prática e  não  possuem   comprovação  

científica)  e  normas (valores, compromissos ideológicos e éticos de justiça, não são 

teóricas nem práticas, mas apenas normativas). Para serem utilizados de forma 

adequada, depende do contexto, em que se aplicam; Conhecimento de Casos: 

corresponde ao conhecimento de eventos específicos e de exemplos,  complementam o 

anterior. Podem ser: protótipos (exemplificam os princípios teóricos), precedentes 

(exemplificam as máximas práticas) e parábolas (exemplificam valores e normas); 

Conhecimento Estratégico: esse conhecimento corresponde  ao como agir em 

situações particulares onde princípios contradizem máximas e/ou normas. “O 
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conhecimento estratégico precisa ser desenvolvido para ampliar a compreensão além do 

princípio, em direção à sabedoria da prática” (SHULMAN, 1986, p. 13). 

Esse tipo de conhecimento estratégico foi discutido e aprofundado por Duran 

(2000), referindo-se à formação inicial em cursos de Pedagogia, e o considera “uma 

manifestação da especificidade da sabedoria docente... que é mobilizado quando são 

abordados em situações particulares ou problemas que não têm uma solução definida” 

(DURAN, 2000, p. 94).  

Saviani (1996) também focou os saberes necessários para a formação docente 

nos seus estudos. Para esse autor, os saberes estão implicados na ação de educar: “...o 

saber que diretamente interessa à educação é aquele que emerge como resultado do 

processo de aprendizagem, como resultado do trabalho educativo” (SAVIANI, 1996, p. 

147). Desse modo, os saberes descritos por Saviani também estão relacionados com a 

atividade docente, com a sua prática. 

Esse autor estabelece uma categorização dos saberes os quais acredita que todo 

educador deve dominar e, portanto, devem estar presentes em seu processo de 

formação. Esses saberes são apresentados em grupos de  5 categorias: o saber 

atitudinal compreende atitudes e posturas adequadas e se localizam no domínio dos 

comportamentos e vivências no trabalho do professor: disciplina, justiça, diálogo, 

coerência, pontualidade, respeito ao educando, respeito às diversidades etc. e estão 

ligados à personalidade e identidade do educador; o saber crítico-contextual diz 

respeito à compreensão sócio-histórica, suas particularidades e tendências de mudanças, 

à compreensão do contexto, identificando as necessidades a serem contempladas no 

processo educativo e que, portanto, determina a  ação; uma terceira categoria se refere 
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aos saberes específicos das disciplinas, nas quais há um recorte do conhecimento 

socialmente produzido e que fazem parte do currículo. Incluem as ciências da natureza, 

ciências humanas, artes e técnicas, tomadas como elemento educativo; os saberes 

pedagógicos são aqueles que incluem os conhecimentos produzidos pelas ciências da 

educação, sintetizados nas teorias educacionais. Eles fornecem a base para a construção 

da perspectiva especificamente educativa, estabelecendo a identidade do educador como 

um profissional diferente dos demais; a quinta categoria explicitada por Saviani 

corresponde ao saber didático – curricular, relativo às formas de organização e 

realização da atividade educativa no âmbito da relação educador-educando. Implica em 

procedimentos técnico-pedagógicos e na dinâmica do trabalho pedagógico. 

Trata-se do processo educativo, considerado como ponto de partida e de 

chegada, que concorre para a produção do saber educativo que incorpora os diferentes 

saberes. Essa articulação norteia a formação dos professores, compreendida como 

processo. Ela pode torná-los aptos a “responder aos problemas postos pela prática que 

se desenvolve na sociedade contemporânea, em geral e na sociedade brasileira, em 

particular” (SAVIANI, 1996, p. 154). 

Diversos autores discutem a formação de professores e têm apontado para a 

importância de que se reveste o campo da docência. Por isso, eles têm indicado a 

necessidade de se valorizar práticas formativas que contribuam para a construção de 

professores, que sejam autônomos e capazes de refletir criticamente sobre sua prática e 

a realidade social.  

Os autores comentados acima (Tardif; Tardif, Lessard e Lahaye; Tardif & 

Raymond; Shulman e Saviani), ao descreverem sua tipologia dos saberes docentes, 
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abordam a dimensão dos saberes pedagógicos (formalmente adquiridos nos cursos de 

formação de professores, seja ela inicial ou continuada), dos saberes do conteúdo 

específico da disciplina e dos saberes curriculares. A prática, de uma forma direta ou 

indireta, também é contemplada. São os saberes experienciais de Tardif, as formas do 

conhecimento de Shulman ou os saberes didático – curriculares de Saviani. Outros 

autores, como Shön, (1992)  Zeichner (1993) e Gomez (1992), apontam um saber ligado 

à prática do professor, que é definido como pessoal, não sistemático, intuitivo, 

espontâneo, experimental e descrevem o professor-reflexivo como aquele que analisa e 

reflete sobre sua prática e, finalmente, a redireciona, a partir da reflexão – na – ação e 

reflexão sobre a ação.  

Tomando o referencial de Tardif (2001, 2002) e Tardif e Raymond (2000) para 

analisar os saberes que constituem a profissão docente, percebe-se que há fontes 

diversas que inspiram as escolhas dos professores para configurar o cotidiano de seu 

trabalho. Os autores afirmam que os saberes da docência são plurais e heterogêneos, 

portanto, oriundos de diferentes fontes e processos. Entre eles, citam a história cultural 

dos sujeitos na escola como uma inspiração de grande importância. Essa perspectiva 

aproxima-se do conceito de cultura experiencial de Peréz Gómez (1998). Para esse 

autor, a cultura experiencial trata da peculiar configuração de significados e 

comportamentos que os sujeitos elaboram de forma particular. Principalmente quando 

são induzidos pelo contexto, em sua vida prévia e paralela à escola, por meio dos 

intercâmbios com o meio familiar e social que rodeiam a sua existência, ainda que 

mediados por sua experiência biográfica e sua trajetória pessoal. A cultura experiencial 

de professores e estudantes serve de base principal para a construção da identidade 

institucional, afirma Peréz Gómez. Outros estudos têm reforçado essa perspectiva 
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(CUNHA, 1989; PIMENTA & ANASTASIOU, 2002) e, sendo frutos de pesquisa, 

atestam o fato de os professores recorrerem às suas experiências como estudantes para 

tomar decisões sobre a forma como ensinam.  

Recuperando a concepção epistemológica que assume a subjetividade e a 

experiência como fonte insubstituível de aprendizagem, Tardif (2002) ressalta de forma 

especial,  as aprendizagens que o professor realiza no ambiente de trabalho, a partir da 

sua inserção profissional. O autor analisa ainda a relação entre o trabalho do professor e 

seu objeto de trabalho, que é, fundamentalmente, o aluno, tanto na sua dimensão 

individual como grupal, e o processo ensino-aprendizagem. Dada essa condição, as 

relações que o professor estabelece com seu trabalho são de natureza humana, sujeitas a 

interferências valorativas e construídas num contexto de complexibilidade. Nesse 

sentido, é inadequado pensar que o professor tem controle direto sobre seu objeto de 

trabalho, como acontece em outros campos profissionais. "Nada nem ninguém pode 

forçar um aluno a aprender se ele mesmo não se empenhar no processo de 

aprendizagem [...] pois os alunos sofrem inúmeras influências que podem afetar seu 

rendimento escolar" (TARDIF, 2002, p. 132).  

 Fazendo uma analogia com o trabalho industrial, Tardif (2002) ressalta 

que, para este, há uma relação direta entre processo e produto; já na docência, o produto 

do ensino é de grande intangibilidade, pois diz respeito, principalmente, a atributos 

humanos e sociais que, por sua natureza, são de difícil mensuração. Reduzi-los a uma 

quantificação e, mais grave ainda, a uma única prova, é desconhecer e desqualificar a 

docência no sentido educativo.  

   



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 – CAMINHOS METODOLÓGICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 Buscando a Realidade 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã, ele 
precisa sempre de outros galos.  

De um que apanhe esse grito e o lance a 
outro; de um outro galo que apanha o grito 

que um galo antes e o lance a outro; e de 
outros galos que com muitos outros galos se 

cruzem e os fios de sol de seus gritos de 
galo, para que amanhã, desde uma teia 

tênue, se vá tecendo, entre todos os galos.  
 

(JOÃO CABRAL DE MELO NETO)  

 

Neste capítulo, apresentaremos o percurso metodológico da pesquisa, para o que 

descreveremos os campos, os sujeitos, os instrumentos e as categorias centrais da 

pesquisa.  

Os saberes docentes e todo seu processo de construção são constituídos de 

objetividades e subjetividades, propriedades inerentes às relações sociais. No nosso 

caso, buscamos identificar os saberes docentes mobilizados pela prática pedagógica de 

professores do ensino superior e o significado a esses saberes atribuídos. Tendo em vista 

tais objetivos, optamos por uma abordagem qualitativa. Por estas razões optamos por 

uma abordagem qualitativa, embasada nas concepções de Lüdke e André (1986), 
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Triviños (1987), Minayo (2001) e outros. Essa abordagem define-se por contribuir para 

uma maior interação entre o pesquisador  e o colaborador. Através da utilização dessa 

abordagem, o cotidiano da sala de aula pode ser retratado em sua complexidade.  

 

3.1 – O Campo da Pesquisa 

O campo empírico da pesquisa foi o curso de Comunicação Social da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A Universidade Federal de Pernambuco-

UFPE define-se como uma autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educação  

(MEC), com personalidade jurídica própria e autonomia didática, administrativa, 

financeira e disciplinar. Criada através do Decreto-Lei nº 9.388, de 20 de junho de 1946, 

foi instalada em 11 de agosto de 1946, sob a denominação Universidade do Recife, 

tornando-se, então, a primeira e única Universidade do Norte e Nordeste do país. Na 

ocasião, foram reunidas seis Escolas Superiores já existentes: a Faculdade de Direito 

(fundada em 1827), a Escola de Engenharia (criada em 1895), a Escola de Farmácia 

(criada em 1903), a Faculdade de Medicina (instituída em 1915), a Escola de Belas 

Artes de Pernambuco (fundada em 1932) e a Faculdade de Filosofia do Recife (criada 

em 1941). A Faculdade de Filosofia do Recife, diferentemente das demais unidades, 

pertencia a Ordem das Dorotéias e foi incorporada à Universidade do Recife através do 

regime de agregação. Sua incorporação visava atender a uma das exigências das normas 

que, instituíam e regulamentavam o Sistema Federal do Ensino Superior (1946). 

A UFPE dispõe atualmente de dez centros acadêmicos: Centro de Artes e 

Comunicação (CAC), Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN), Centro de 



 

 

76 
 

 
Ciências da Informação (CIN), Centro de Ciências Biológicas (CCB), Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), Centro de Educação (CE), Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas (CCSA), Centro de Ciências da Saúde (CCS), Centro de Tecnologia e 

Geociências (CTG), Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), os quais compreendem as 

quatro áreas de conhecimento, distribuídas em 70 Departamentos, 63 Cursos de 

Graduação, 57 Cursos de Mestrado, 33 Cursos de Doutorado, 86 Cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu e um Colégio de Ensino Fundamental e Médio – Colégio de 

Aplicação3.   

Na última avaliação realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – CAPES, em 2001, cerca de 78% dos programas de Pós-Graduação,  

obtiveram os conceitos 4, 5, 6 e 7, sendo a única instituição do Norte e Nordeste com 

conceito seis nos cursos de Matemática, Química e Psicologia e sete (conceito máximo) 

no curso de Física. Todas as avaliações externas realizadas em seus cursos de  

Graduação e Pós-Graduação demonstram o alto nível dos cursos oferecidos, ficando a 

UFPE entre as dez melhores do país. 

A população universitária, dados de 2005, totaliza 34.598 pessoas, assim 

distribuídas: 29.509 alunos (22.789 são da graduação, 2.660 dos cursos de mestrado, 

1.151 dos doutorados, 2.484 das especializações, 425 do Colégio de Aplicação), 1.725 

docentes (888 doutores, 548 mestres, 140 com especialização e 149 com graduação); 

3.322 servidores técnico-administrativos e 42 professores visitantes. 

                                                 
3   São orgãos suplementares, entre outros; o Núcleo de Tecnologia da Informação, o Núcleo de Rádioe 
TV,  a Editora Universitária e a Prefeitura da Cidade Universitária.  
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A UFPE tem procurado investir na política de recursos humanos, visando 

qualificar o professorado, mediante sua participação cada vez maior em Cursos de Pós-

Graduação no país e no exterior. 

A elevação do nível de qualificação dos docentes tem como valor agregado 

diversos benefícios, como a melhoria da qualidade do ensino, o aumento da produção 

científica e o desenvolvimento de pesquisas avançadas e de novas tecnologias. 

Com o objetivo de promover a estruturação e a ampliação dos grupos de 

pesquisa, a UFPE efetua um esforço constante, de seus pesquisadores, no sentido de 

cadastrar seus grupos no Diretório de Grupos do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A qualificação destes grupos pode 

ser visualizada através dos resultados do censo realizado pelo CNPq que, em 

2002:,apontava para os 333 grupos, dos quais 139 estão consolidados. Com este número 

de grupos consolidados, a UFPE ocupa a sétima posição em relação às instituições 

congêneres do país. Os resultados mostram também que, além do aumento do número 

dos grupos consolidados, houve formação de novos grupos de pesquisa na UFPE, o que 

reflete uma renovação dentro da própria instituição. 

 

3.2 – O Departamento de Comunicação Social da UFPE 

O Centro de Artes e Comunicação – CAC - foi fundado em 1975, a partir da 

junção da Escola de Belas Artes, da Faculdade de Arquitetura, do Departamento de 

Letras e do Curso de Biblioteconomia. O CAC ocupa uma área de 15.500 metros 

quadrados, distribuídos entre salas de aula, Biblioteca Joaquim Cardozo, Teatro Milton 
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Bacarelli, Galeria de Arte Capibaribe, núcleos de pesquisas, laboratórios, hemeroteca e 

oficinas. 

 

 O CAC é um pólo de efervescência cultural da Universidade mas também 

mostra-se atento às questões sociais, através da Comissão de Direitos Humanos Dom 

Hélder Câmara, uma equipe formada por professores de diferentes áreas que realizam 

estudos, discussões e projetos de extensão em defesa da cidadania. 

 O CAC mantém ações de extensão com a comunidade carente e oferece cursos 

para a população. A procura pelos serviços é grande, principalmente no Núcleo de 

Línguas e Culturas. 

Ao definir o campo da pesquisa, a intenção foi tentar perceber as 

particularidades desse contexto, acreditando ser impossível separar o ser humano da 

realidade em que vive e que tem papel determinante em seu modo de pensar e de agir. 

O curso de Comunicação Social, desde a sua implantação, visa formar um 

profissional que domine as técnicas de linguagem na construção de um texto para 

veículos impressos, eletrônicos ou on-line um profissional que estabeleça as relações 

entre os diversos públicos de uma instituição, mas, sobretudo, um profissional crítico e 

consciente de seu papel social como formador da opinião pública. O comunicador social 

deve ser alguém que reflita sobre as políticas públicas de concessões de veículos de 

comunicação, sobre as mega-fusões das empresas, sobre o mercado. Um historiador do 

cotidiano. Um profissional que pense e desempenhe a profissão de forma ética. Enfim, 

preparar o profissional capaz de realizar um trabalho que possibilite o crescimento da 

sociedade. A Universidade Federal de Pernambuco oferece as seguintes habilitações no 
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curso de Comunicação Social e cada uma delas possui atividades bem distintas, ou seja, 

embora o tronco comum do curso seja o mesmo, o ciclo profissionalizante, que 

corresponde aos quatro últimos períodos das respectivas habilitações, encaminha os 

futuros profissionais para áreas e atividades distintas. A habilitação em Publicidade e 

Propaganda oferece 40 vagas por ano, no turno diurno. O objetivo dessa habilitação é  

estimular a produção e venda de bens de consumo, que explore novas linguagens para 

elaboração de mensagens publicitárias, sempre coerentes com o produto e o público 

consumidor; que "venda" a imagem de pessoas, empresas e produtos sem fugir aos 

padrões éticos e morais que norteiam a sociedade. As  funções desenvolvidas nesta 

habilitação consistem na criação, produção, promoção, redação, comunicação integrada 

de marketing, contato, gerente comercial, webdesign e pesquisador. 

O profissional de comunicação social pode atuar em áreas de assessorias de 

comunicação de instituições públicas e privadas, agências de propaganda, emissoras de 

rádio e televisão, empresas jornalísticas e assessoria individual a políticos, artistas etc. 

O curso de publicidade e propaganda dispõe de três laboratórios de webdesign e utiliza 

os mesmos laboratórios das demais habilitações, com aproximadamente vinte 

computadores (este número variava, pois em algumas aulas, nem todos estavam 

disponíveis), cujos equipamentos não acompanharam a evolução tecnológica. Alguns 

programas mais atualizados no tocante à produção digital, por exemplo, são trazidos 

pelos próprios professores das disciplinas e instalados nos computadores dos 

laboratórios.  

A habilitação em Jornalismo oferece 40 vagas por ano, no turno diurno. Visa 

formar um profissional capaz de refletir a realidade, de modo racional e com 
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profundidade, e de informá-la à sociedade, através dos meios de comunicação 

convencionais ou alternativos, utilizando-se de linguagem que desperte o interesse e a 

crítica. 

As funções desenvolvidas pelo jornalista podem acontecer nos diversos estilos 

jornalísticos, conforme a demanda atual. Assim, no jornalismo impresso, o jornalista 

poderá assumir as seguintes funções: repórter, editor, redator, revisor, editorialista, 

repórter fotográfico e pesquisador; no jornalismo radiofônico e televisivo, o jornalista 

poderá ocupar as funções de: repórter, redator, noticiarista, produtor de programas 

jornalísticos em geral e pesquisador e no jornalismo digital, ele poderá ser pesquisador, 

repórter, redator, produtor e editor de formatos de jornalismo. O curso de jornalismo 

também conta com um laboratório de fotografia e três laboratórios com 

aproximadamente vinte computadores (este número também variava, pois nem sempre 

todos estavam disponíveis), cujos equipamentos não acompanharam a evolução 

tecnológica, alguns programas mais atualizados no tocante à diagramação, por exemplo 

são trazidos pelos próprios professores das disciplinas e instalados nos computadores 

dos laboratórios. Os alunos têm aulas práticas nos estúdios da TV universitária, de 

disciplinas que não dispõem de laboratórios próprios na instituição. 

A habilitação em Radialismo oferece 30 vagas por ano, no turno diurno. Essa 

habilitação visa preparar o profissional para explorar novas possibilidades de expressão 

artística e cultural, através das técnicas da comunicação: informar, divertir e educar, 

através de mensagens sonoras e/ou visuais, nos meios convencionais ou alternativos. O 

profissional que opta por essa área, vai desenvolver as seguintes  funções: autor, 

roteirista, diretor artístico ou de produção, produtor executivo, diretor de programas, 
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diretor de programação, diretor de imagens, assistente de produção, coordenador de 

produção, coordenador de programação e pesquisador. O campo de trabalho desse 

profissional será em assessorias de comunicação de instituições públicas e privadas, 

emissoras de rádio e TV. No Departamento de Comunicação existe um laboratório de 

radialismo. O Departamento de Comunicação Social, como um todo não dispõe de 

equipamentos de última geração, como ilhas digitais de edição, estúdios de TV ou 

laboratórios de multimídia para compensar a defasagem, alguns docentes trazem 

programas e equipamentos para utilizarem em suas aulas.  

 

3.2.1 – Trajetória do Curso de Comunicação Social na UFPE  

As negociações para a implantação de um Curso de Jornalismo na Universidade 

Federal de Pernambuco iniciaram na década de 50, embora os jornais locais já 

discutissem a necessidade de um curso superior para formação de jornalistas muito 

antes da instalação da universidade, ainda nos primeiros anos do século XX. 

 Em 1953, a Associação de Imprensa de Pernambuco (AIP) promove um 

Seminário de Jornalismo, por orientação de Cesário de Melo, diretor do Departamento 

Cultural, como preparação para a criação do Curso de Jornalismo que seria instalado na 

Universidade do Recife. As aulas desse seminário, realizado no Gabinete Português de 

Leitura, foram ministradas por Carlos Rios, Pe. Aloísio Mosca de Carvalho, Gilberto 

Osório de Andrade, Amaro Quintas, Esmaragdo Marroquim, Nilo Pereira, Rui Antunes, 

Andrade Lima Filho, Paulo Germano de Magalhães, Hibernon Wanderley, Cesário de 

Melo, Mauro Mota, Mário Libânio e Luís Beltrão.  
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Em 1954, a AIP entra em contato com a Faculdade de Filosofia da Universidade 

do Recife, através do Reitor Joaquim Amazonas, para tentar a implantação do curso em 

1955. Os resultados, apontando o sucesso e a receptividade do seminário do ano 

anterior, haviam sido reunidos num minucioso dossiê apresentado ao Ministério da 

Educação e aos parlamentares na tentativa de viabilizar o projeto do curso de 

Jornalismo. A idéia não vingou e a Universidade Federal de Pernambuco, antiga 

Universidade do Recife, inicia seu Curso de Comunicação Social apenas no início da 

década de 70.  

Em 1972, a Universidade Federal de Pernambuco, em convênio com a 

Faculdade de Filosofia do Recife (FAFIRE) e a Fundação CECOSNE (Centro de 

Comunicação Social do Nordeste), sob a coordenação de Armia Escobar Duarte, inicia 

o seu Curso de Comunicação Social com as habilitações Polivalente e Publicidade e 

Propaganda. No início, recebe alunos provenientes do vestibular da UFPE, alunos da 

FAFIRE e ex-alunos da extinta Faculdade de Turismo e Comunicação (FATURC), 

fechada pelo MEC por questões legais.Sofrendo forte influência do Centro 

Interamericano de Estudos Superiores de Comunicación para América Latina 

(CIESPAL), o Curso de Comunicação Social da UFPE estrutura a formação profissional 

com base na idéia do comunicólogo, aplicando uma grade curricular ampla, 

diversificada e, até hoje, submetida às contradições e equívocos dessa proposta, a 

despeito das diversas reformas curriculares realizadas ao longo dos anos. 

No início, o Curso funcionou nas dependências do Colégio São José, no bairro 

da Boa Vista, sendo transferido posteriormente para as instalações do CECOSNE na 

Rua José Osório, no Bairro da Madalena. 
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No final da década de 70, no reitorado do Prof. Geraldo Lafaiete, foi transferido 

para o campus universitário, Centro de Artes e Comunicação. Nesse período, a Chefe do 

Departamento era a Professora Martha Guilliod Maranhão, a vice era a Professora 

Maria Regina Souza Lima e a coordenação do curso era exercida pela Profa. Maria de 

Fátima Carvalho Pires de Oliveira. Com as dificuldades da transferência e a falta de 

infra-estrutura, esse foi um período de adaptação difícil e conturbado que, a despeito 

dos problemas, permitiu uma integração maior com a universidade. 

Posteriormente, a chefia do Departamento de Comunicação passou para o Prof. 

Marconi Oliveira, Sob a gestão do Prof. Marconi Oliveira, o curso adquiriu mais 

independência e identidade própria. A seguir, foi eleito chefe de departamento o Prof. 

Ari Luiz da Cruz que sai para assumir a Assessoria de Comunicação da Universidade, e 

a chefia passa a ser exercida pela Profa. Tanúzia Vieira. A seguir, na seqüência, 

assumiram a chefia do Departamento de Comunicação Social, os seguintes professores: 

Célio Borba, Adília Morais, Zélia Monteiro, Nerivanha Bezerra, Luis Momesso, Isaltina 

Mello Gomes, Alfredo Vizeu e, atualmente, Ari Luiz da Cruz.  

A coordenação do curso, ao longo dos anos, foi exercida pelos professores Maria 

Adélia Cunha Bandeira de Melo, Mariano Arouche, Alfredo Vizeu e Wilma Morais. 

 Em 1984, a habilitação em Jornalismo foi implantada substituindo o antigo 

Polivalente. Em 1989, foi implantada a habilitação em Radialismo.   

As discussões para a implantação do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação começaram por volta de 1996 quando o Departamento contava apenas 

com dois doutores: Prof. Luiz Momesso e Prof. Paulo Cunha. Outros docentes do 

departamento estavam fora realizando o seu doutoramento.  
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Em 1998, foi implantado o curso de Mestrado, que só veio a ser credenciado 

pela CAPES em 2001, tendo como coordenador e vice os professores Wilma Morais e 

Dacier Barros respectivamente. A seguir, foram coordenadores os professores Ângela 

Prysthon, Isaltina Mello Gomes e Paulo Cunha. 

 

3.2.2 – O Ensino de Comunicação Social no Brasil – questões atuais 

O ensino de Comunicação Social vive atualmente o seu momento mais intenso 

de debates e questionamentos. O volume de discussões, dúvidas e polêmicas nunca foi 

tão grande nem abrangeu uma quantidade tão ampla de problemas. 

As escolas de comunicação, três décadas após se tornar obrigatório o diploma 

para o exercício da profissão, mostram-se incapazes de dar uma resposta adequada às 

necessidades do setor. O resultado é que, a cada ano, as faculdades, com raras exceções, 

despejam no mercado levas de profissionais. O diploma, na prática, não confere aos 

recém-formados conhecimento profissional com a qualidade que a profissão de 

comunicador social de hoje exige. 

O Projeto de Diretrizes Curriculares esteve durante anos em debate no Conselho 

Nacional de Educação e não foi ainda implementado em grande parte das escolas de 

Comunicação do país. Embora tenha sido divulgado como sendo produto de diversas 

discussões e propostas de especialistas que estavam, de fato, preocupados com o ensino 

de comunicação e que realizaram um movimento legítimo e representativo, essas 

propostas não foram acatadas pela comissão de especialistas que redigiu o texto final 

desse projeto.  
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Quem conhece de perto a realidade dos cursos de Comunicação Social, sabe que 

os problemas de cultura geral e de falta de noções elementares da língua portuguesa não 

são privilégios dos cursos de Comunicação. Trata-se de um problema estrutural do 

ensino brasileiro, que tem suas raízes nas deficiências dos ensinos fundamental e médio.  

Mister se faz lembrar que a dedicação em tempo integral às universidades e à 

melhoria das condições laboratoriais, bem como a atualização dos acervos nas 

bibliotecas e qualificação do corpo docente é uma luta antiga de comunicadores-

professores e de alunos engajados no processo de melhoria do ensino. 

Que o ensino de Comunicação necessita ser reformulado, não resta a menor 

dúvida, sobretudo para quem se dedica seriamente ao assunto. Que bons e efetivos 

projetos pedagógicos podem ser implementados nas diversas habilitações também não 

se duvida. Tarefa difícil mesmo é recuperar a percepção de alunos, professores, 

profissionais de mercado e agentes do poder público que fazer comunicação não implica 

só em técnica, mas sobretudo conhecimento de mundo, cultural geral de áreas como 

economia, política, artes, entendimentos das relações de poder no mundo real, projetos 

de vida, numa juventude cuja ideologia passada o tempo pelos próprios meios de 

comunicação é a do mercado, do cliente, do consumidor. Quem serão os responsáveis 

pela falta de idealismo dos jovens, pela falta de ética, de valores, da paixão pelo debate, 

pelo exercício crítico da profissão, pela preocupação excessiva com a tecnologia, sem o 

entendimento claro de que a função do comunicador social é, sobretudo, dar conta dos 

conteúdos? Creio que todos nós somos responsáveis, comunicadores, professores de 

comunicação, empresários da comunicação, universidades e educadores em geral. Não 
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podemos transferir ou cobrar apenas das escolas de comunicação uma imensa tarefa que 

é de todos nós. 

 

3.2.3 – Avaliação do Curso de Comunicação Social 

Uma breve análise da participação do curso de Comunicação Social da UFPE no 

Exame Nacional de Cursos – ENC permite-nos compreender melhor a realidade do 

ensino de Comunicação Social no Brasil. 

Algumas habilitações do curso de Comunicação Social da Universidade Federal 

de Pernambuco – UFPE, entraram no Exame Nacional de Cursos – ENC no ano de  

1996, tendo avaliações distintas, para as respectivas habilitações. O resultado da 

avaliação do curso de Comunicação Social evidencia os problemas educacionais em que 

se encontra a Universidade brasileira, conforme quadro a seguir: 

Quadro de avaliação das condições de ensino do curso de Comunicação Social da UFPE 
– Dimensões: organização didátco-pedagógica; corpo docente e instalações. 

ANO Corpo Docente Organização Didático 
Pedagógica 

Instalações 
 

1999 CB CB CI 

 
            Condições: CMB-Muito Boa / CB-Boa /CR-Regular / CI-Insuficiente  
 
 

PROVÃO - Avaliação do Curso de Comunicação Social – habilitação em Jornalismo 
Fonte: MEC/INEP 

 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

- - C D C B C D - 
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É de se estranhar que o corpo docente da Universidade Federal de Pernambuco, 

composto de doutores e mestres tenha sido avaliado como bom, pois sabe-se o quanto 

esses professores estão próximos do mercado e buscam uma formação acadêmica, 

através da pós-graduação stricto sensu, e buscam o equilíbrio entre a teoria e a prática 

das suas atividades. 

A Universidade Federal de Pernambuco ao receber o conceito insuficiente no 

quesito Instalações pode mostrar à sociedade as precárias condições em que se 

encontram e caberia ao MEC providenciar recursos que ele mesmo julgou 

imprescindíveis.  

A avaliação do curso de Comunicação Social, na habilitação Jornalismo da 

UFPE, feita pelo MEC, assim como em várias Instituições de Ensino Superior, teve 

resultado desastroso, uma vez que mais da metade dos cursos de Jornalismo avaliados, 

44 em 86, foram considerados inadequados. Dentre essas instituições, 12 delas são 

universidades federais. 

Os cursos de Radialismo e Publicidade e Propaganda não foram avaliados pelo 

Exame Nacional de Cursos – ENC. 

 

3.3 – Os Sujeitos da Pesquisa  

Os sujeitos da nossa pesquisa são os professores do Departamento de 

Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco. Na atualidade, o 

Departamento de Comunicação Social conta com 21 professores efetivos, sendo 14 
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doutores e 07 mestres (Quadro da página 17). São oferecidas as seguintes habilitações: 

Jornalismo, Radialismo e Publicidade e Propaganda. O corpo discente compreende 

aproximadamente 600 alunos distribuídos entre as três habilitações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chefia do DCS / CAC / UFPE, 2005 

 

 

 

Visando selecionar os sujeitos da pesquisa, buscamos, junto ao Departamento de 

Comunicação Social4, o quantitativo dos docentes efetivos e que estivessem na ativa.  

No quadro acima não estão inseridos os docentes que estão cedidos a outros órgãos ou 

entidades públicas, os que estão afastados por licença médica, licença prêmio ou outros 

tipos de licenças. De posse dessas informações selecionamos dez professores do curso 

de Comunicação Social, para responder ao questionário, cujo objetivo era caracterizar o 

                                                 
4 Outras atividades de preparação de aulas e correções de provas, atividades administrativas e de 
iniciação cientifica, o panorama geral de caracterização desses professores foi estruturado sob a forma de 
um quadro e está disponibilizado como Anexo A. 
 

Doutores

67%

Mestres

33%

Doutores

Mestres
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professor de ensino superior do curso de comunicação social de uma universidade 

pública, quanto ao seu perfil sócio-econômico. 

Num segundo momento foram selecionados três professores com os quais 

efetivamos o processo de coleta de dados.  

Um dos critérios que utilizamos para a escolha dos sujeitos participantes foi o da 

sua posição em relação ao ciclo de vida profissional. Tomamos por base os estudos de 

Huberman (1995), o chamado ciclo de vida profissional dos professores, que trouxe 

para a profissão docente os seus estudos sobre ciclo de vida individual. O autor delimita 

fases da carreira profissional, lembrando que o desenvolvimento de uma carreira é um 

processo e como tal não é obrigatoriamente linear, podendo apresentar fases, 

denominadas de: regressão, estagnação, desenvolvimento, aceleração ou mesmo 

descontinuidade. Apesar das pesquisas sobre o ciclo de vida profissional terem sido 

feitas, pelo autor, com professores do ensino secundário, a idéia vem sendo utilizada 

aqui no Brasil em pesquisas com profissionais do ensino superior, por autores como 

Maria Isabel da Cunha, Selma Pimenta, Léa Anastasiou, Silvia Isaia, Marilia Morosini, 

dentre outros. 

A entrada na carreira (primeira fase descrita por Huberman) compreende, 

aproximadamente, os três primeiros anos de ensino. Essa fase é onde ocorre a “tomada 

de contato inicial com a sala de aula” (p. 39). Uma característica importante dessa fase é 

o aspecto exploratório da carreira, que pode se dar de maneira sistemática ou 

aleatoriamente, fácil ou problematicamente e, finalmente, pode ser concludente ou 

enganador. É um período de sobrevivência e descoberta que pode ser favorecido ou não 

por condições pessoais e institucionais, sendo fácil ou difícil, entusiasmador ou 
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decepcionante. De forma simultânea, o professor se depara com a realidade do fazer-

docente, na qual as preocupações consigo mesmo se sobrepõem às preocupações da 

descoberta da complexidade de sua ocupação. Dois sentimentos coexistem: a 

responsabilidade e a descoberta, embora um deles possa predominar ou até mesmo ser 

único. 

A essa fase, segue-se a  de estabilização (quatro a seis anos de carreira), quando 

ocorre o compromisso definitivo com a docência, geralmente acompanhado de um 

sentimento de competência pedagógica progressiva, de pertencimento a um grupo 

docente e de domínio da situação. A docência é percebida pelos professores em termos 

positivos de confiança e de segurança. 

A partir da fase de estabilização, a carreira docente poderá seguir duas 

tendências: a fase de experimentação e diversificação ou a fase de questionamentos5 

(7 aos 25 anos de carreira). Os docentes que seguem a trilha da experimentação fazem 

experiências com material didático, modos de avaliação, metodologia das aulas, 

constroem percursos de inovação pedagógica, são mais motivados, dinâmicos, 

participantes das mudanças e buscam novos desafios. Outros docentes, após a fase de 

estabilização, passam por “sensações de rotina até crise existencial” (p. 42). Esses não 

passam por uma fase inovadora, questionam a própria trajetória e tendem a fazer um 

balanço da vida profissional, dos ideais e objetivos de início de carreira.   

Numa nova época, dos 25 aos 35 anos de carreira, dois caminhos são possíveis: 

serenidade e distanciamento afetivo. Ao trilhar esses caminhos, os docentes se tornam 

                                                 
5 A fase do questionamento é também chamada de fase de experimentação e diversificação, por 
Huberman (1995). 
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menos vulneráveis às críticas. A sensação de confiança e serenidade aumenta, 

assumindo uma atitude mais tolerante na sala de aula. O distanciamento entre professor 

e aluno por sua parte, ocorre pela diferença de valores e crenças próprias de cada 

geração. Outros professores nessa fase passam por um período de conservadorismo e 

lamentações onde se queixam dos alunos, do ensino, da política educacional e dos 

colegas e, com resistência às mudanças, aparece uma nostalgia do passado. Essa fase 

também é influenciada pela história pessoal do professor e pelo contexto de seu 

trabalho.  

Huberman (1995) descreve a fase final da vida docente como uma fase de 

desinvestimento, caracterizando-a como um fenômeno de recuo e interiorização, mas 

que acredita não estar inteiramente demonstrada na carreira docente. O desinvestimento 

pode ser amargo ou sereno dependendo da trajetória pessoal e profissional percorrida 

pelo docente. 

O ciclo de vida profissional dos docentes universitários, no Brasil, foi estudado 

por Isaia (2001), que teve como foco os professores de licenciatura. A autora vincula o 

ciclo de vida profissional com o pessoal e elabora os seguintes parâmetros: 

Entrada no mundo adulto – envolve conquistas pessoais e início da vida 

profissional. Consolidação no mundo adulto – profissionalmente corresponde a uma 

maior estabilização, luta por reconhecimento acadêmico-científico. No âmbito pessoal, 

corresponde a um sentimento ambivalente de potência e impotência, estando no centro 

da luta geracional, preocupando-se com os problemas inerentes às gerações mais novas 

e com os da geração mais velha. 
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Preparação para o desinvestimento no mundo adulto - corresponde ao tempo 

em que o adulto orienta, produz e engaja-se em novos projetos, mas ao mesmo  tempo 

começa a distanciar-se do mundo efetivo. Sente um distanciamento afetivo dos outros 

que pertencem a gerações que possuem valores, convicções e estilos de vida distantes 

dos seus. 

O professor universitário passa por transformações ao longo de sua trajetória 

docente, ligadas às alterações vivenciais e as dimensões pessoais e profissionais não 

podem ser dissociadas, segundo a conclusão de Isaia (2001). 

Dentre os docentes que participaram do estudo, alguns, além de serem 

professores da UFPE há mais de 10 anos, exerceram a atividade de Comunicador Social 

fora da Instituição. Se fizermos uma analogia entre os ciclos de vida dos professores, 

descritos por Huberman (1995), observa-se que todos os professores entrevistados se 

encontravam na fase dos questionamentos. Houve apenas  um deles, com mais de 20 

anos de docência, presumidamente pertencente à fase descrita pelo autor como final de 

carreira. Entretanto, embora este tenha se comportado como se estivesse na fase de 

questionamentos, contava os dias para aposentar-se. 

O grupo de docentes entrevistados apresentavam idade variando entre 38 e 55 

anos, sendo um deles ex-aluno do curso de Comunicação Social da UFPE e um egresso 

de outro Estado.  

Todos os professores entrevistados são comunicadores sociais, com habilitações 

e pós-graduações distintas. Um dos nossos sujeitos é Mestre em Administração, outro 

Doutorando em Lingüística e outro Doutor em Comunicação. Iniciaram suas atividades 
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como professor de Comunicação entre 1985 e 1995. Em relação ao vínculo com a 

Instituição, dois são professores assistentes e um é professor adjunto. Todos possuem 

regime de trabalho de dedicação exclusiva, variando a carga horária de aulas na 

graduação entre 8 e 16 horas semanais.  

Com a finalidade de contextualizar os professores e conhecer as peculiaridades 

de cada um, de modo a permitir um maior entendimento de suas falas, um breve relato 

das principais características dos três professores entrevistados, bem como suas 

atividades na Instituição – UFPE, inicia a análise dos dados obtidos. Para garantir o 

anonimato dos sujeitos, a eles atribuímos as denominações de Emissor, Mensagem e 

Decodificador inspirados dos elementos que constituem o processo comunicativo e na 

seqüência das entrevistas realizadas. 

Emissor � Trata-se de um professor do sexo masculino, 62 anos, formado há 

28 anos em Jornalismo, exercendo a atividade como docente no curso de Comunicação 

há 18 anos. É Mestre em Jornalismo e Doutor em Comunicação. Ministra aulas nas 

disciplinas dos ciclos básico e profissionalizante; trabalha em regime de dedicação 

exclusiva. A sua carga horária está distribuída em 16 horas na sala de aula da graduação 

e as demais horas são distribuídas em atividades de pesquisa e extensão. 

Mensagem � Feminina, 50 anos, formada, há 29 anos por esta Instituição. É 

professora do curso de Comunicação há 25 anos. Mestra em Administração,ministra 

aulas em disciplinas que fazem parte dos ciclos geral e profissionalizante do curso nas 

diversas habilitações. Seu vínculo com a Universidade é de Dedicação Exclusiva. 
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Decodificador � Homem, 52 anos, formado há 21 anos em Comunicação 

Social. É mestre em Comunicação Social, ministra aulas nas disciplinas do ciclo 

profissionalizante. Seu vínculo na Instituição é de DE – Dedicação Exclusiva, das quais, 

16 horas em sala de aula na Graduação e as demais em atividades administrativas.

  

A Pós-Graduação – Mestrado e Doutorado – na carreira do comunicador social 

não ocorre apenas na área de Comunicação, mas em áreas afins, como a Sociologia, a 

Lingüística e Administração. Entretanto, com duração atual de dois anos, o Mestrado, 

seja ele em Comunicação ou em outras áreas afins, não tem como finalidade a formação 

docente e, como apenas alguns programas de pós-graduação possuem em seu currículo 

disciplinas de metodologia do ensino e/ou didática para o ensino superior, os Programas 

de Pós-graduação em Comunicação da UFPE não fogem à regra, portanto, não oferecem  

formação pedagógica para a docência superior. 

 

3.4 – Os Instrumentos da Coleta de Dados 

A coleta de dados no ser humano é um processo complexo. Objetivando 

apreender a dinâmica do trabalho docente, utilizamos como procedimentos 

metodológicos o questionário, a observação e a entrevista semi-estruturada, tendo cada 

um deles diferentes finalidades. O instrumento da observação, bem como as entrevistas, 

foram realizadas nos meses de janeiro a março deste ano. Foram observadas 36 horas-

aulas. As aulas, com duração de 120 minutos cada uma, foram gravadas e transcritas de 

forma literal, na íntegra. 
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Dentre os instrumentos coletados, a entrevista é uma das formas desses dados 

serem obtidos mediante a informação fornecida pelos indivíduos. Esse instrumento pode 

ser usado quando as atitudes e comportamentos não podem ser observados ou são 

conhecidos apenas pelo sujeito da pesquisa. As informações fornecidas, neste caso, 

podem ser obtidas de duas formas: oral ou escrita. O fato de a informação ser fornecida 

oralmente implica na existência de uma interação direta entre o pesquisador e o sujeito 

pesquisado, sendo indicado este procedimento para a obtenção de dados acerca de 

questões complexas, que exigem uma resposta elaborada. Segundo Queiroz (1982), “a 

grande diferença entre o registro da informação viva e o registro através da escrita, que 

realça a observação que acaba de ser feita, está em que a informação viva provém 

diretamente do informante e de suas motivações específicas”. (p.67) 

A concepção de entrevista considerada nesta pesquisa é a formulada por Bogdan 

e Biken (1994), para quem “a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente 

uma idéia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo”. (p.134)  

A entrevista pode ser livre ou dirigida, observando-se a forma intermediária da 

entrevista semi - estruturada, também conhecida como centrada, que combina questões 

fechadas (estruturadas) e abertas (o informante discorre sobre o tema sem respostas ou 

condições pré-determinadas pelo pesquisador). Na entrevista, a formulação preliminar 

das questões não é definitiva, existindo a possibilidade de acrescentar ou omitir 

questões, no sentido de aprofundar certas dimensões. (Contandriopoulos, 1997). 

Optamos pelo uso da entrevista semi - estruturada, orientada por um roteiro de 

questões, por entender que ela possibilita o aprofundamento de tópicos considerados 
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relevantes, bem como a supressão de perguntas que já tenham sido explicitadas em 

questões anteriores. Esse instrumento proporciona um contato imediato com as 

informações, permitindo correções, esclarecimentos e adaptações que não seriam 

possíveis em outros instrumentos (LÜDKE, 1986).  

No estudo das falas dos entrevistados, foram abordadas algumas questões 

importantes para entender os fatores que interferiram na construção da prática 

pedagógica do comunicador-professor. Procuramos informações na história de cada um, 

a partir da decisão de tomar o jornalismo e a publicidade como profissão, embora alguns 

fizessem questão de relatar fatos relacionados à sua vida estudantil, mesmo antes do seu 

ingresso no curso de graduação. Como afirma Cunha, o desempenho do professor está 

atrelado à sua experiência de vida, quer na construção, quer na reconstrução da sua 

prática, pois para ela “o conjunto de valores e crenças que dão origem à performance 

dos docentes são frutos de sua história e suas experiências de vida dão contorno ao seu 

desempenho”. (CUNHA, 1998, p.53). 

A nossa proposta era, a partir da fala dos professores, resgatar parte de sua 

trajetória acadêmica e profissional. Utilizamos a entrevista semi-estruturada elaborando 

um roteiro com o propósito de captar os aspectos relevantes que determinam a 

construção da prática pedagógica do comunicador-professor. 

Os núcleos orientadores para a elaboração do roteiro da entrevista foram: 

� Inserção na docência: início, rotina de trabalho, atividades nas primeiras 

aulas. 

� Prática docente: descrição do cotidiano, organização das atividades. 
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� Influências para ser professor: fatos, pessoas, relação entre ser 

comunicador e ser docente. 

� Pressupostos para atuar na docência: ensinar, aprender, formação docente, 

significado de ser professor. 

� Formação: processo, práticas, dificuldades e facilidades. 

O Roteiro Orientador (Anexo C) – foi usado para dar início às entrevistas, bem 

como para a manutenção do diálogo entre informante e pesquisadora e procurou motivar 

os depoimentos dos professores entrevistados, apresentando questões de identificação, 

caracterização do início das atividades docentes e do seu cotidiano, percepções do 

professor em relação ao processo ensino-aprendizagem e identificação de saberes 

docentes. 

A aprovação da pesquisa nos foi concedida pelo Departamento de Comunicação 

Social da UFPE, através de sua chefia, que nos forneceu a relação de todos os docentes 

efetivos do Departamento, com os seus respectivos e-mails. 

O contato inicial com esses docentes deu-se através de e-mails, quando nos 

apresentamos e solicitamos seus telefones para contatos. Todos os professores 

responderam ao nosso e-mail e se dispuseram a participar do nosso estudo. 

Os professores participantes da pesquisa explicitaram sua concordância e o 

consentimento para uso dos dados gravados através da assinatura de uma carta de 

consentimento livre e esclarecido, cujo conteúdo encontra-se no Anexo B.  
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O Questionário foi aplicado a dez professores do curso de Comunicação Social, 

do Centro de Artes e Comunicação – CAC, a fim de estabelecermos uma caracterização 

sociocultural dos nossos sujeitos, conforme descrito no Anexo A.  

A Observação ocorreu nas disciplinas dos três professores selecionados após a 

aplicação dos questionários, objetivando conhecer a prática cotidiana desses docentes. A 

observação de cada disciplina teve duração de três meses, sendo três horas / aulas 

semanais, somando doze horas mensais, totalizando 36 horas de observação. Os achados 

desse instrumento foram agrupados em duas categorias e três sub-categorias e serão 

apresentados no Capítulo IV. 

A Entrevista semi-estruturada foi efetivada com os mesmos professores 

participantes da observação, e constituiu a etapa final dos trabalhos de campo. As 

entrevistas ocorreram nas dependências da Universidade e nas residências dos 

professores, conforme suas disponibilidades. As entrevistas tiveram durações distintas, 

variando de 2 a 8 horas com cada participante. Ressaltamos que, pelas dificuldades dos 

nossos sujeitos em falar sobre a docência, foram necessárias muitas conversas 

preliminares para alcançarmos os resultados aqui expostos.  

Os achados desse instrumento foram analisados utilizando a técnica de análise 

de conteúdo a partir dos documentos textuais denominados por nós de vozes dos 

professores sobre os saberes docentes construídos na prática pedagógica do 

professor de ensino superior e constituem o Capítulo V.  
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3.4.1 – Categorias Teóricas 

Para efeito de composição do quadro de referência selecionamos as seguintes 

categorias teóricas: saberes docentes, formação de professores, profissionalização e 

prática pedagógica. 

Saberes docentes é a nossa categoria central. Para tratarmos tal categoria, 

partimos da questão: Quais são os saberes que servem de base ao ofício de professor? A 

questão do saber dos professores não pode ser separada das outras dimensões da prática 

pedagógica. Segundo Tardif (2002) o saber dos professores é um saber deles e está 

relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a 

sua história profissional. O professor “não pensa somente com a cabeça”, mas “com a 

vida”, com o que foi, com o que viveu, com aquilo que acumulou em termos de 

experiência de vida, em termos de lastro de certezas e de incertezas. Ele ensina a partir 

de sua história de vida, não somente embasado em seu conhecimento acadêmico, no 

sentido rigoroso do termo, mas também a partir das dimensões emocional, afetivo, 

pessoal e interpessoal. No processo de ensino e aprendizagem convém ultrapassar a 

visão epistemológica do “sujeito e do objeto”, para compreender os saberes do 

professor. Afinal, o professor não é somente um “sujeito epistêmico” que se coloca 

diante do mundo numa relação estrita de conhecimento, que “processa” informações 

extraídas do “objeto”, de seu sistema cognitivo, indo buscar em sua memória, por 

esquemas, procedimentos, representações a partir dos quais organiza as novas 

informações.  

O professor é um “sujeito existencial” no verdadeiro sentido da tradição 

fenomenológica e hermenêutica, isto é, um “ser-no-mundo”. Ele é uma pessoa 
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comprometida com e por sua própria história pessoal, familiar, escolar e social, que lhe 

proporciona um lastro de certezas a partir das quais ele compreende e interpreta as 

novas situações que o afetam e constrói, por meio de suas próprias ações, a continuação 

de sua história. 

Nas pesquisas de campo ou nas atividades de formação realizadas em parceria, 

fazer perguntas aos mesmos sobre saberes específicos da docência, equivale, de certa 

maneira, a levá-los a contar a história de seu saber-ensinar, através das experiências 

pessoais e profissionais que foram significativas para eles do ponto de vista da 

identidade pessoal. Assim, Tardif (2002) conclui que os saberes profissionais são 

plurais, pois provêm de diversas fontes sociais e são adquiridos em tempos sociais 

diferentes: tempo da infância, da escola, da formação profissional, do ingresso na 

profissão, da carreira, etc. São sociais também porque em determinados casos são 

explicitamente produzidos e legitimados por grupos sociais, como por exemplo os 

pesquisadores universitários .  

 

3.4.1.1 – Formação de Professores 

Diversos autores defendem que é necessário tornar a formação dos professores 

mais sólida intelectualmente, no intuito de criar um repertório de conhecimentos 

específicos ao ensino. 

O desafio da formação dos professores universitários é ter uma orientação 

própria e adequada para sua função, é transformá-los em profissionais da aprendizagem, 

em vez de especialistas que conhecem bem temas e sabem explicá-los, deixando a tarefa 
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de aprender como função exclusiva do aluno, o qual terá de esforçar-se muito até 

conseguir apreender, de fato, o que o professor lhe ensinou.  

Antes do compromisso com sua disciplina, está o compromisso do docente com 

seus alunos, motivo pelo qual ele deve servir como facilitador, fazendo o que estiver ao 

seu alcance para que os alunos tenham acesso intelectual aos conteúdos e às práticas da 

disciplina. Por isso, fala-se tanto atualmente sobre a “dupla competência” dos bons 

professores: a competência científica, como profundos conhecedores do âmbito 

científico ensinado, e a competência pedagógica, como pessoas comprometidas com a 

formação e com a aprendizagem de seus estudantes. 

A formação docente supõe um continuum que perpassa toda a carreira do 

professor, ou seja, ela não cessa, enquanto essa atividade estiver sendo desenvolvida. 

Seu início acontece antes da universidade, ainda na educação básica, prossegue durante 

a formação universitária inicial, é legitimada quando ocorre o ingresso na vida docente e 

perdura durante toda a sua vida profissional, quando a prática ganha realidade própria.  

A sala de aula constitui um lugar de aprendizagem profissional autônomo e 

imprescindível, pois é onde ocorre a mobilização de saberes e competências específicas, 

tornando a prática uma instância de produção de tais saberes e competências. A sala de 

aula é ainda um espaço de prática da comunicação e de transmissão desses saberes e 

competências. Essa visão rompe, drasticamente, com o modelo tradicional no qual havia 

uma nítida separação entre o mundo do trabalho, de produção e de pesquisa.  

Tardif (2002) defende que a formação contínua pode acontecer em diversos 

meios e situações, tais como: interação com os pares, ambiente de trabalho, numa pós-

graduação, entre outros. 
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Discutir a formação do professor universitário não costuma ser algo costumeiro 

nos estudos pedagógicos, uma vez que outros conceitos mais tradicionais são 

comumente utilizados para se reportar aos processos vinculados à aprendizagem. A 

referência à formação é mais freqüentemente vinculada aos processos de formação 

profissional inicial. Entretanto, podemos dizer que, em sua acepção mais habitual, 

formação remete a um processo preparatório, às vezes de forma genérica, às vezes de 

forma especializada, cuja intenção é capacitar os indivíduos para a realização de 

determinadas tarefas. 

A formação, bem como outros processos de intervenção pedagógica, faz parte do 

que Foucault denominava a tecnologia do Eu, isto é, os processos deliberados que visam 

influenciar, de forma direta ou indiretamente, as pessoas no que concerne ao processo 

de construir-se a si mesmas. A qualidade dessa influência vem condicionada tanto pelo 

conteúdo da intervenção formativa como pela forma como esse processo se desenvolve. 

A importância da formação deriva da sua imprescindível vinculação ao 

crescimento e ao aperfeiçoamento das pessoas. Aperfeiçoamento que precisa ser 

compreendido em um sentido amplo: crescer como pessoa. Levando isso ao extremo, 

torna-se desnecessário falar a respeito da contínua formação, se não for sob a 

perspectiva de crescer como pessoa. Penso em qual será o sentido de sermos 

profissionais, cada vez mais informados e competentes, se isso, ao mesmo tempo, não 

supõe nos aperfeiçoarmos como pessoas? 

Na literatura, teóricos como Caple (1991) entenderam a categoria  formação 

como uma relação direta com as aprendizagens e experiências planejadas para se 

conseguir a atuação adequada em uma atividade ou em um conjunto de atividades. 
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Esses mesmos teóricos perceberam, ao mesmo tempo, a educação como um processo 

destinado a melhorá-la  através da assimilação e do desenvolvimento de conhecimentos, 

técnicas e valores, que conduziriam a uma capacitação mais geral. Para tais teóricos, a 

formação tratava de um processo mecânico, no qual se buscavam aprendizagens 

uniformes por meio de práticas repetidas. 

Como educadora, essa tendência para separar educação e formação causa um 

grande desalento, já que se identifica nela um forte indício de se mecanizar a formação, 

reduzindo-a a um processo puramente instrumental e adaptativo. Coloca-se a 

responsabilidade por tal “equívoco” a uma estratégia do sistema educacional para 

enfraquecer os indivíduos e, dessa forma, acomodá-los, cada vez mais, às conveniências 

do meio profissional, social ou político. Embora, após este estudo, tenhamos indícios 

para acreditar que alguns docentes universitários interpretam a formação como algo que 

não resulta em desenvolvimento pessoal ou como algo cujos propósitos são contrários a 

essa idéia.  

A reflexão sobre a formação do comunicador-professor e a construção da sua 

prática pedagógica podem ser, cada vez mais, pontos de discussões que abordam temas 

relativos à formação de um comunicador social, apto a enfrentar os desafios da 

atualidade, principalmente aqueles que envolvem questões tecnológicas e sociais. Não 

se pode mais fugir da realidade, cair na mesmice e transferir a responsabilidade como se 

tudo já estivesse funcionando bem na universidade, cada um no seu lugar e 

desempenhando o seu papel. As mudanças estão aí e cabe a todos absorvê-las e assumir 

a tarefa na formação do comunicador do futuro.  
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3.4.1.2 – Profissionalização  

Ser professor nunca foi fácil. Durante séculos exigiu-se que o professor fosse um 

modelo de virtudes e, mais recentemente, que desempenhasse as funções de um técnico, 

capaz de mudar os comportamentos e atitudes de todo tipo de aluno.  

Numa perspectiva sociológica o conceito de profissão constitui um "constructo", 

em relação ao qual se encontra dificuldade em detalhar os seus atributos. Na língua 

portuguesa, o termo adquiriu um sentido muito amplo de "ocupação" ou "emprego".  Na 

literatura especializada, no entanto, encontram-se identificados os atributos que   

transformaram-se em requisitos para diversas atividades que vieram a constituir uma 

profissão. Assim, para ser considerada, uma profissão, uma atividade deveria possuir 

um saber especializado, aliado a práticas específicas que o profissional necessitaria 

dominar, adquiridas através de uma formação estruturada; um código deontológico que 

determinaria e regularia o conjunto de deveres, obrigações, práticas e responsabilidades 

que surgem no exercício de qualquer profissão;  uma associação profissional, cujo 

objetivo seria, entre outros, o de manter e velar pela ocupação dos padrões estabelecidos 

entre os seus membros. 

Como as demais profissões, a de professor requer, numa perspectiva clássica, 

algumas especificidades, dentre elas duas qualificações imprescindíveis: as 

"acadêmicas" (os saberes e saberes-fazer que serão objeto de uma transmissão ou 

transferência) e as "pedagógicas" (as metodologias e técnicas que utiliza para o 

exercício da sua atividade profissional).  A forma como o professor as adquiriu e a 

importância que lhes concede variam consoante o nível de ensino. No ensino primário, 
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como refere Philippe Perrenoud (2000), as qualificações pedagógicas tendem a ser 

sobrevalorizadas em detrimento das qualificações acadêmicas. No ensino secundário, 

pelo contrário, as qualificações acadêmicas tendem a ser proclamadas como nucleares. 

No ensino superior, as qualificações pedagógicas são desprezadas. Em resumo, quanto 

mais nos aproximamos dos níveis elevados do percurso escolar, mais são valorizadas as 

competências acadêmicas em detrimento das competências pedagógicas. 

A despeito disso, o professor está permanentemente  confrontado com a questão 

dos limites da sua influência sobre os alunos. A reação dos alunos está longe de ser 

controlada em todos os seus aspectos, sendo todavia esta em grande parte determinante 

para o êxito ou fracasso do profissional docente. Neste aspecto uma formação 

profissional adequada não é só por si garantia de sucesso profissional. O fracasso, como 

diz Philippe Perrenoud, é constitutivo da profissão docente, mas o fracasso dos alunos é 

também o dos professores e do sistema educativo. Numa profissão considerada numa 

perspectiva técnica, a competência não exclui nem o erro nem o fracasso, mas um e 

outro são excepcionais. Nas profissões que trabalham com pessoas, no entanto, é 

preciso aceitar, como uma "inevitabilidade", os semifracassos ou mesmo os fracassos 

graves. 

Tal percepção, se choca com a imagem imaculada do bom professor que foi 

destruída pela massificação do ensino e anunciada pelos estudos sociológicos que 

surgiram no final da década de sessenta, primeiro na França e, na década seguinte, na 

Inglaterra e nos EUA. Estes estudos revelaram que os professores estavam 

profundamente envolvidos em estratégias de poder, em geral, ao serviço das classes 

dominantes. Havia uma contradição insanável entre as suas práticas e os discursos que 
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eram construídos pelos professores. Ao serviço do poder dominante, os professores 

funcionavam como "ideólogos profissionais" (ALTHUSSER), "agentes de reprodução 

cultural" (BOURDIEU & PASSERON), ou "agentes de controle simbólico" 

(BERNSTEIN). A sua ação estendia-se, contudo, para além da esfera ideológica. 

Exercia-se também no terreno da seleção social, onde, escudando-se em critérios 

"neutrais", faziam uma sistemática eliminação dos alunos oriundos das classes 

populares, sobretudo daqueles que freqüentavam os níveis de ensino que se afastavam 

da escolaridade obrigatória. O professorado sentiu-se, então mais do que nunca 

descontente, pois percebeu que havia perdido o seu estatuto social de exceção, que o 

havia colocado acima dos conflitos mundanos. Explorando as contradições sociais que 

permeiam as escolas, Henry Giroux (1986), contudo, sustentou a vocação intelectual 

dos professores, mostrando que nem todos eram conservadores e que muitos, pelo 

contrário, estavam empenhados na transformação da sociedade.  

É neste contexto de intenso debate que emerge um novo discurso sobre os 

professores. Estes passam a ser encarados, acima de tudo, como profissionais 

empenhados na defesa do profissionalismo da sua categoria. O profissionalismo passa a 

ser a nova “varinha de condão”, com a qual se irá resolver a questão do insucesso 

escolar. Mas, para isso, haverá que conceder aos professores novos direitos e 

oportunidades para decidirem sobre o que melhor convém aos seus alunos. Por outro 

lado, utilizando os conceitos de Edgar Morin (1998), podemos classificar a profissão de 

professor como uma profissão complexa, na qual a incerteza e a ambigüidade das 

funções são o seu melhor traço definidor.  



 

 

107 
 

 
Para fazer face a esta realidade, o professor conta, acima de tudo, consigo 

próprio. Ele é não apenas o observador como o próprio ator insubstituível da relação 

pedagógica. Contra a incerteza e as suas próprias carências, o conhecimento das "boas 

práticas" é, neste aspecto, importante como referência teórica. Mas é preciso dizer que 

estas raramente são transferíveis para outros contextos e outros atores.  

Dessa forma, fica evidente que a docência requer uma sólida formação e, não 

somente, o domínio dos conteúdos científicos próprios da disciplina. 

Na Universidade, cenário de nossa pesquisa, é evidente que a formação dos 

professores universitários quanto à qualificação científica e pedagógica constitui um dos 

fatores básicos que emprestam  qualidade à docência.  

A literatura relata, e para nós ficou claro, que a maioria dos professores 

universitários questiona – quando não nega decididamente – a possibilidade de discutir 

a sua formação, o que parece sugerir que acredita e defende que tal formação já está 

comprovada, pois para estarem na universidade como docentes foram submetidos a uma 

seleção e isso para alguns (ou para muitos) é o bastante. Embora haja docentes que 

percebem a formação profissional, base para a profissionalização, como incumbência 

sua. Para isso, buscam meios de ler e, assim, se inteirarem dos fatos por conta própria. 

Porém, lamentavelmente, constatamos que continua prevalecendo a antiga idéia de que 

“se aprende a ensinar, ensinando”. Encontramos também  docentes que aceitam a 

necessidade da formação e questionam-se sobre que tipo de formação é necessária e que 

orientação da formação é a mais adequada para a docência no ensino superior. 
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A profissionalização representa uma tentativa para elevar a qualidade e o 

prestígio do ensino tanto do ponto de vista científico e intelectual quanto social e 

econômico. Já existem algumas reformas, cujas propostas visam melhorar e tornar mais 

eficaz a pesquisa universitária sobre a formação de professores e sobre a profissão 

docente. Embora, autores como Tardif (2002) acreditem que a questão da edificação de 

um repertório de conhecimentos profissionais para o ensino esteja distante de ser 

resolvida, destacando que a solução pode partir das faculdades de educação. Estas é que 

deveriam segurar as rédeas da formação de professores e participarem efetivamente da 

elaboração, da implantação e da avaliação dos currículos universitários. Outros autores 

constatam que essa formação ainda continua sendo muito técnica e esvazia com muita 

freqüência as dimensões teóricas e conceituais em detrimento das questões utilitárias e 

práticas. 

Enquanto profissionais, os professores são considerados práticos reflexivos que 

produzem saberes específicos ao seu próprio trabalho e são capazes de deliberar sobre 

suas práticas. Dessa forma, os saberes - conhecimentos, competências e habilidades – 

transmitidos pelas universidades devem ser concebidos e construídos a partir de uma 

estreita relação com a prática profissional dos professores na sala de aula.     

Masetto (2001) afirma que no ensino superior existe um descaso total com a 

formação do professor, que leva o docente a perpetuar seu papel tradicional de mero 

transmissor de informações, não preparando os alunos a pensarem por si próprios com 

discernimento e senso crítico necessários ao profissional de comunicação. Tem sido 

comum, nos encontros em que se discute ensino superior, falar de renovação pedagógica 

como uma necessidade emergente para o enfrentamento dos desafios da sociedade em 
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transformação, mas, normalmente, é uma discussão que quase sempre vem desvinculada 

da questão sobre a formação dos formadores dos comunicadores sociais. Segundo ele,  

É muito comum que, ao se falar em renovação pedagógica, imediatamente se 

associem propostas de reformas curriculares, de novas técnicas em sala de aula, de se 

mudar o processo de avaliação, de se reverem os textos, de se usarem novas tecnologias 

ligadas ao computador, à informática e à telemática. E o docente, que é, juntamente com 

o aluno, um dos elementos mais importantes do processo de mudança, costuma ser 

deixado de lado, como se ele estivesse preparado para essa alternativa, ou não 

necessitasse de renovação (MASETTO, 2001, p. 2). 

 

3.4.1.3 – A Prática Pedagógica    

Segundo Libâneo (1998), vivemos numa sociedade pedagógica, em que a mídia 

se constitui como forte interventora da ação pedagógica, uma vez que ela “atua nos 

estados mentais e afetivos das pessoas e nos modos de pensar, disseminando saberes e 

modos de agir e de sentir” (p. 89).  Dentre muitos exemplos da ação pedagógica em 

outros contextos, selecionamos a mídia, como exemplo, por se tratar de um tema e uma 

prática social muito próximos de nossos sujeitos, que são os professores do curso de 

Comunicação Social. Segundo Libâneo ainda, é “surpreendente que instituições e 

profissionais cuja atividade está permeada de ações pedagógicas desconheçam a teoria 

pedagógica”(p. 92). 

As concepções sobre a prática pedagógica não se constróem apenas nos cursos 

de formação. Elas encontram-se enraizadas em contextos e histórias individuais que 
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antecedem até mesmo a entrada na escola e vai estabelecendo-se por toda a vida. 

(Castanho, 2001) 

De fato, o processo de construção da prática pedagógica antecede em muito a 

prática docente. Na verdade, suas raízes estão num período muito anterior, nas relações 

das pessoas com seus ex-professores que marcaram a vida acadêmica e com seus 

familiares profissionais que, de certa forma, influenciaram a escolha da profissão. 

Nóvoa considera que a educação do educador deve se fazer mais pelo 

conhecimento de si próprio do que pelo conhecimento da disciplina que ensina e das 

técnicas que utiliza. Nesta categoria teórica analisamos a noção de prática pedagógica 

mobilizada pelo professor, o que nos faz concordar inteiramente com Nóvoa, que 

afirma:  

…eis-nos de novo face à pessoa e ao profissional, ao ser e ao 
ensinar. Aqui estamos. Nós e a profissão. E as opções que cada 
um de nós tem de fazer como professor, as quais cruzam a nossa 
maneira de ser com a nossa maneira de ensinar e desvendam na 
nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser. É impossível 
separar o eu profissional do eu pessoal (NÓVOA, 1995, p. 17). 

 

A prática pedagógica consiste numa possibilidade do docente interagir e 

propiciar o crescimento do aluno. O docente universitário não trabalha com técnicas 

variadas em sala de aula. Grande parte deles dá preferência às aulas expositivas, 

enquanto uma minoria trabalha com variadas técnicas em sala de aula, mobiliza uma 

variedade de saberes, embora também se utilize de aulas expositivas, promovendo a 

interação grupal.    
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Os docentes, cuja prática pedagógica consiste na busca do diálogo, na interação 

dos e com os alunos, estimulam a independência dos alunos; são cordiais e amistosos 

em sala; criam condições para que os alunos formalizem uma visão crítica da sociedade 

e do entorno desta, bem como da profissão futura; demonstram segurança e domínio de 

si e estimulam os alunos a serem seguros em relação às suas colocações, mesmo que 

estas não estejam prontas, ainda. Os docentes que buscam o diálogo na sua prática 

pedagógica, organizam o ensino sem se considerarem os “donos / proprietários” do 

saber, buscando ser autênticos, verdadeiros e éticos.  

A prática pedagógica se caracteriza por atos lógicos, atos estratégicos e atos 

institucionais. Os atos lógicos consistem no planejamento de como vai se desenrolar o 

processo de ensino e aprendizagem. Nos atos estratégicos inserem-se as atividades e 

técnicas mobilizadas pelos professores, visando atingir os objetivos planejados. Os atos 

institucionais dizem respeito a todas as ações que legitimam o processo desenvolvido, 

como a freqüência, o registro de notas etc. 

Todo professor, ao escolher ou privilegiar determinados procedimentos para 

atingir seus objetivos em relação aos alunos, assume uma pedagogia, ou seja, uma teoria 

de ensino-aprendizagem. Como não existe trabalho sem técnica, também não existe 

processo de ensino-aprendizagem sem pedagogia, embora se manifeste com freqüência 

uma ação pedagógica sem reflexão. Essa constatação permite invalidar a crença de 

alguns professores, que pensam não estarem fazendo uso da pedagogia, simplesmente 

porque retomam rotinas repetidas há séculos.  

Segundo Cunha (1998), o processo de ensinar e aprender, que ocorre na prática 

pedagógica universitária, tem tido suporte em um estatuto político-epistemológico, no 
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qual as decisões que deveriam parecer estritamente pedagógicas estão imbricadas nas 

decisões sobre as formas de organização e distribuição do conhecimento realizadas na 

sociedade. Na maioria das vezes, essas decisões não estão evidenciadas na compreensão 

do professor universitário, que nem tem sido objeto de investigações sistemáticas. A 

maioria dos estudos se volta para a universidade, para a perspectiva histórico-política ou 

tem se reduzido ao estritamente didático. Na opinião da autora, o professor deve ser 

tratado “como articulador por excelência do paradigma de ensinar e de aprender na 

universidade e daí a importância de estudar sua prática e sua formação.” (p.15).  A 

importância de se analisar a prática docente do professor universitário foi, também, 

acentuada por Anastasiou (1998, p. 22). 

[...] existe uma didática nas salas de aula, derivada de modelos 
e/ou esquemas de ação docente que se conservaram e/ou se 
fixaram. Se assim ocorre, esta ação docente é derivada de quais 
determinantes? Tal como se dá hoje, ela possibilita o efetivar do 
que seja realmente ensino e aprendizagem? 

 

Ainda, segundo Cunha (1998), ao tratar da ação pedagógica do professor na 

universidade, a concepção de conhecimento que preside a prática pedagógica 

desenvolvida na universidade, nos leva a compreender que o ensinar e o aprender estão 

alçados numa concepção de mundo e a ciência facilita uma visão mais global e 

elucidativa, especialmente numa época em que a supremacia da ciência tem sido 

amplamente reconhecida. A universidade, sendo considerada como instituição principal 

de produção e distribuição do conhecimento, tem sido também o lugar de produção dos 

modos de fazer ciência que nem sempre são explicitados entre aqueles que dela se 

ocupam. De acordo com a mesma  autora, percebe-se que o poder da ciência tem dado 
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ao conhecimento veiculado na universidade um caráter privilegiado e, sobretudo, 

exercido um controle nos mecanismos de sua produção e distribuição. 

O conhecimento, na universidade, representa um espaço de 
poder, definindo limites e 'propriedades' para os que o dominam. 
Cada indivíduo ou departamento tem sua especialidade e, assim 
como 'respeita' o campo do colega, reage quando se sente 
invadido em seu terreno de saber. Os títulos qualificam as 
pessoas e permitem ou impedem o exercício do conhecimento, 
definindo profissões e dividindo papéis sociais, interferindo, 
desta forma, na organização econômica da sociedade (CUNHA, 
1998, p. 20). 

 

Um dos objetivos do professor é criar condições que possibilitem a 

aprendizagem de conhecimentos pelos alunos. Num contexto de interação com eles, a 

gestão da matéria torna-se um verdadeiro desafio pedagógico. A tarefa do professor 

consiste em transformar o conteúdo que ensina em objetos que os alunos possam 

compreender e assimilar. Essa tarefa é essencialmente pedagógica.  

 

3.5 – Categorias da Pesquisa  

Infeliz o acadêmico que não  
ousa, que não muda os processos,  

os métodos cristalizados.                                                                                        
 

 (BOAVENTURA DE SOUZA SANTOS) 

 

A docência universitária requer dos professores a mobilização e utilização de 

saberes que atendam às necessidades da dinâmica das relações interpessoais, em sua 

dimensão geral e específica. Dessa forma, há mobilização e uso de saberes na 

preparação, organização, direção e avaliação de atividades pedagógicas. 
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A atividade docente não somente mobiliza e utiliza saberes. Ela cria também 

possibilidades de produção de saberes, nas interações que estabelecem com seus pares, 

com o alunado e com o próprio conhecimento.  

Consideradas as tendências epistemológicas através da rotinização de suas 

ações, mobilizações e atitudes dos docentes investigados, pudemos perceber duas 

tendências nas suas práticas pedagógicas: uma tendência centrada no ensino e outra 

voltada para a aprendizagem.  

Cada dado obtido, através do instrumento de coleta, possuía características 

distintas, mas que pretendiam chegar a um denominador comum: compreender a 

docência no curso de Comunicação Social. 

             

 Categorias                          Subcategorias    

 

                             Docência centrada                   1. Saberes Organizativos  

                                 no Ensino.                      2. Saberes Disciplinares  

                                                                  3. Saberes Interpessoais 

         

           Docência Voltada                 1. Saberes Organizativos            

     para a Aprendizagem              2. Saberes Disciplinares 

                                             3. Saberes Interpessoais 

 

As categorias empíricas, ou seja, aquelas obtidas a partir dos dados coletados, e 

que serão analisadas nos capítulos subseqüentes, constituem-se em: Docência Centrada 

no Ensino e Docência voltada para a Aprendizagem.  
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3.5.1 – A Docência Centrada no Ensino 

Nessa categoria, a docência restringe-se à mera transmissão de conhecimentos 

acumulados. Transmitir é tarefa do professor, enquanto ao aluno cabe a acumulação de 

informações. Seguindo-se à exposição oral, o professor propõe exercícios a serem 

resolvidos pelos alunos. Há um controle rígido e pré estabelecido quanto à forma de 

resolução desses exercícios e/ou a opção de sua abordagem – que deve ser a mesma do 

professor. Essa categoria pretende descrever, e o fazemos no capítulo IV, uma ação 

docente embasada no que o senso comum denominou de “ensinar”. Nesta, a preleção 

docente, a memorização, a avaliação num momento estanque permanecem. Entretanto, 

não podemos deixar de mencionar que os autores clássicos, de cada disciplina, são 

estudados, porém através de reproduções textuais e processos repetitivos de conceitos e 

abordagens, visando exercitar o já preestabelecido.    

Buscamos Luckesi (1994, p. 89) para definir os docentes cuja docência centra-se 

no ensino:  

… para ser professor no sistema escolar, basta tomar um certo 
conteúdo, preparar-se para apresentá-lo ou dirigir o seu estudo; 
ir para a sala de aula, tomar conta de uma turma de alunos e 
efetivar o ritual da docência: apresentação de conteúdos, 
controle dos alunos, avaliação da aprendizagem, 
disciplinamento. 

 

Os parâmetros de uma docência centrada no ensino são bastante coesos. Na 

verdade, as práticas pedagógicas observadas nesta categoria deixam bem claro que os 

processos de ensinar e de aprender são concebidos como processos bem distintos. 

Ensinar é função do professor; aprender é função do aluno. Trata-se não de um único 
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processo de ensino e aprendizagem, mas de processos dicotômicos. Nas práticas 

pedagógicas dessa categoria, os professores não se preocupam com o modo como os 

alunos aprendem. E se eles não aprendem. O fracasso é creditado, em geral, à falta de 

capacidade, à falta de interesse dos alunos. Nesta docência os alunos ficam à mercê de 

suas próprias condições. Se forem bem-sucedidos, recebem os aplausos dos professores, 

se fracassam, são por eles desprezados. 

A docência centrada no ensino apresenta ainda as seguintes características: os 

conteúdos já predeterminados estão no centro da organização do currículo, não sofrem 

alteração. As atividades pedagógicas têm horários rigorosamente definidos para 

começar e terminar, demonstrando a supremacia de uma ordem disciplinar. A 

metodologia de ensino é prioritariamente a exposição oral feita pelo professor. Nas 

atividades grupais como seminários, as formas de apresentação destes são pré-

estabelecidas pelo professor. O pólo  central dessa categoria é o professor.   

 

3.5.2. – Subcategorias  

3.5.2.1 – Saberes Organizativos  

Saberes Organizativos constituem conhecimentos aplicados pelos professores 

em sala de aula ou fora dela (durante a preparação da aula), cujo objetivo é ampliar as 

possibilidades de aprendizagem dos alunos. Estes saberes consistem desde a 

organização dos recursos instrucionais e materiais didáticos, até a organização do 

mobiliário existente na sala de aula, como as carteiras, que eram dispostas de maneira 

convencional, e deveriam estar “em ordem”, uma atrás da outra, sem desvio para os 
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corredores. Em algumas situações, os docentes não organizavam as cadeiras, e estas 

ficavam desalinhadas.  

 

3.5.2.2 – Saberes Disciplinares  

Segundo Tardif (2002), saberes disciplinares são aqueles originários das áreas 

de referência, definidos e selecionados pela instituição universitária, através da 

formação inicial ou continuada e que são apropriados pelos professores. Correspondem 

aos saberes das diversas áreas do conhecimento, sendo produto de relações culturais e 

sociais.  

Os saberes disciplinares desenvolvidos pelos docentes, cujas práticas denotam 

uma docência centrada no ensino disponibilizam o conhecimento para os alunos, ou 

seja, transmitem as informações acerca dos conteúdos e esses são vistos de maneira 

isolada, contextualizado apenas na disciplina em foco, não interagindo com as múltiplas 

atividades que o futuro profissional vai  desenvolver. 

Evidenciou-se uma preocupação com a efetivação de “todos” os conteúdos 

curriculares a serem estudados, embora os alunos apresentassem necessidade de uma 

maior detenção em alguns conteúdos. 

 



 

 

118 
 

 
3.5.2.3 – Saberes Interpessoais  

Quando pensamos na pessoa humana do ponto de vista de sua personalidade, 

estamos percorrendo um espaço que tem como limites o eu e o nós. É nesse intervalo 

que nasce o conflito ou a harmonia. 

Olhando o professor sob esse prisma, a personalidade dele, assim como a de 

qualquer ser humano, fora construída com os nutrientes gerados pelas relações 

interpessoais, o que nos leva ao âmago da questão: o principal instrumento de trabalho 

do professor é a sua pessoa com todo o seu acervo de aquisições técnicas e existenciais. 

É a partir daí que ele tem a condição de compreender o aluno através das relações de 

afeto para depois interpretá-lo à luz da razão. Percebemos, então, que razão e emoção 

são indissociáveis. 

Em uma atividade extremamente humanista como a do professor não há 

qualquer possibilidade de dicotomizar a personalidade, vendo-a ora pelo ângulo da 

razão, ora pelo ângulo da emoção. Seria o mesmo que esquartejarmos a pessoa humana, 

sob a justificativa de a compreendermos melhor, pois conheceríamos suas partes e assim 

a faríamos funcionar de maneira mais eficaz. Seria um ledo engano. E o grande desafio 

que o professor enfrenta, cotidianamente, é viver com o outro, percebendo-o como 

legítimo para poder enxergar-se como indivíduo, ou seja, como pessoa que não se 

divide e que, em tudo o que faz, mergulha de corpo inteiro. 

Dessa forma, a grande obra do professor-educador começa pela capacidade de 

reordenação de si mesmo, uma vez que o educar implica antes educar a si mesmo, assim 

como o cuidar exige, primeiramente, o cuidar-se. Assim, espera-se do professor sentir-
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se adequado e confortável descobrindo-se instrumento de crescimento para o outro, seu 

aluno. 

Esta subcategoria, cuja nomenclatura propomos, está ancorada nos saberes 

afetivos, que segundo Paulo Freire (1996) influenciam bastante o espaço escolar, uma 

vez que permeiam as ações dos docentes para com os alunos. É por isso que o autor 

ressalta que a afetividade deve ser um elemento norteador da prática educativa. 

Os saberes interpessoais perpassam os demais saberes e são mobilizados no 

trabalho docente, visando estabelecer uma interação professor-aluno e criando um 

espaço propício ao desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. 

Entretanto, como na docência centrada no ensino, o pólo é o professor, esse espaço não  

configura-se nos docentes a preocupação com o estado emocional dos alunos, que é 

imprescindível, uma vez que este colabora para que se estabeleça no  ambiente escolar 

um clima de bem-estar. 

Conforme declara Guimarães (2004), “os saberes afetivos são aqueles que 

norteiam a relação docente-discente e, conseqüentemente, a articulação entre os 

diversos saberes mobilizados e utilizados no trabalho docente”. Esses saberes afetivos, 

no entanto, não são muito mobilizados e/ou articulados na docência centrada no ensino. 

Talvez por isso os alunos necessitem tanto um do outro e haja tanta conversa paralela 

durante as aulas dos docentes que desenvolvem essa tipologia de docência.  

Os saberes interpessoais, quando mobilizados na docência centrada no ensino, 

estão presentes apenas em situações pontuais. Enquanto que, na relação aluno-aluno, 

eles sejam bem mais intensos. Talvez por isso que nessa categoria estejam inseridos 
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profissionais tão bem qualificados do ponto de vista técnico. É como se a universidade 

se preocupasse apenas com um lado da moeda do processo educacional que é fazer com 

que a pessoa, o indivíduo ascenda “profissionalmente” e o desenvolvimento humano 

ficasse sob a responsabilidade de cada um. 

 

3.5.3 – Docência Voltada para a Aprendizagem 

O ensino pressupõe que o repertório prévio de conhecimentos dos alunos possa 

favorecer a compreensão, de novos conhecimentos, e que a transmissão das conquistas e 

dos esforços já realizados durante a trajetória de um aluno não pode ser ignorada por 

quem deseja que o aluno aprenda.  

Segundo Coll (2003), os referenciais explicativos que são necessários à atividade 

docente, deveriam considerar tanto o caráter socializador do ensino quanto a sua função 

no desenvolvimento individual. Os docentes que centram suas atividades com a 

finalidade de promover a aprendizagem do aluno, embasam suas práticas pedagógicas 

em teorias que não opõem a aprendizagem à cultura, ao ensino e ao desenvolvimento. 

Eles não ignoram suas vinculações. Ao contrário, promovem uma interação entre essas 

dimensões de forma articulada. 

Embora esses professores desenvolvam uma docência voltada para a 

aprendizagem, sem conhecimentos prévios ou extensos de teorias pedagógicas que 

explicam tal resultado, suas práticas pedagógicas favorecem o bem-estar e o 

desenvolvimento geral dos alunos em suas dimensões sociais, de equilíbrio pessoal e 

cognitivas. 
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Ao propor esta categoria empírica – docência voltada para a aprendizagem – 

nos apoiamos na concepção construtivista da aprendizagem e do ensino6 de Coll (1987 e 

1990) como referencial para a análise e reflexão dos dados obtidos com os instrumentos 

utilizados. Tal qual o próprio Coll, tampouco estamos propondo um referencial 

igualmente útil para todos os contextos universitários, ou para obter um ensino superior 

de qualidade.   

Foi embasada nos referenciais construtivistas que estabelecemos as 

características dessa categoria. Uma docência voltada para a aprendizagem caracteriza-

se pela contraposição às práticas convencionais. As metodologias utilizadas nessa 

docência estão muito mais atentas ao modo como os alunos entendem o que lhes é 

comunicado, disseminando a importância do diálogo. O professor, cujas práticas 

pedagógicas objetivam a aprendizagem, reconhece a necessidade de ajustar a 

abrangência dos conteúdos às condições reais dos alunos, bem como busca respeitar o 

tempo (duração e ritmo)  necessário  à compreensão  desses e de novos conteúdos.  

Registramos nesta categoria que os docentes nela agrupados adaptam melhor seus 

processos de ensino às características e às condições dos sujeitos que estavam 

formando.   

A docência voltada para a aprendizagem apresenta quatro características 

principais: o repertório de conhecimentos prévios dos alunos é considerado pelo 

professor; o conteúdo, previamente estabelecido pelo currículo, é estendido, buscando 

atender às necessidades dos discentes; a metodologia considera os aspectos humanos, 

                                                 
6 Para a concepção construtivista, aprendemos quando somos capazes de elaborar uma representação 
pessoal sobre um objeto da realidade ou conteúdo que pretendemos aprender. 
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epistemológicos, políticos e éticos dos alunos, como também enfatiza os métodos de 

disseminação do diálogo e da comunicação. 

 

3.5.4. – Subcategorias         

3.5.4.1 – Saberes Organizativos  

Esses saberes foram mobilizados com mais freqüência pelos docentes cujas 

práticas de ensino, voltavam-se para essa categoria. 

Guimarães (2004) ressalta que o incentivo à aprendizagem  também integra os 

saberes organizativos,  correspondendo à utilização de recursos e dinâmicas para o 

desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelos alunos, como a permissão para 

usar vídeos, músicas e diversos recursos para apresentação de seminários.    

 

3.5.4.2 – Saberes Disciplinares  

 Os docentes que têm como pólo do processo ensino e aprendizagem o 

aluno, não limitam seus saberes disciplinares aos conteúdos curriculares e aproveitam o 

conhecimento tácito do aluno e o ajuda a transformá-lo. 

Há uma preocupação explícita, por parte dos docentes, em promover a 

articulação entre os conteúdos disciplinares e o conhecimento social. Seus exemplos 

refletem a realidade dos alunos, isto é, um contexto social sobre o qual eles têm 

conhecimentos. 
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3.5.4.3 – Saberes Interpessoais  

A capacidade de ouvir constitui-se um saber interpessoal norteador, uma vez que 

implica dar voz ao outro, oferecer espaço para suas expressões. Essa escuta humaniza a 

relação professor-aluno e foi evidenciada em diversos momentos pelos docentes que 

vêem o aluno como pólo do processo de ensino e aprendizagem. 

Guimarães (2004) ressalta que “embora as trocas entre os pares e a relação com 

os alunos colaborem para produção de saberes, elas se dão de forma assistemática, no 

âmbito informal do trabalho docente”. Embora a autora não tenha em seus estudos 

abordado a relação docente-docente, nós o fazemos em nossos estudos sem, contudo, 

desprezar a relação docente-discente. 

Os saberes interpessoais constituem um saber muito importante para os alunos, 

uma vez que incentivo e estímulo funcionam como um empurrão na ação dos mesmos. 

O uso do incentivo e do estímulo, nessa categoria foram evienciados através de elogios, 

gestos e cumprimentos, cujo efeito foi desencadear nos alunos a confiança e o desejo de 

participar do trabalho docente. Segundo Charlot (2002), despertar nos alunos o desejo 

de aprender é um desafio para o professor, e os saberes interpessoais constituem 

elementos que o docente precisa saber aplicá-los para vencer tal desafio. 

Acreditamos serem os saberes interpessoais que conferem à essa categoria um 

aspecto humanizador, próprio das relações entre pessoas, como o é a relação entre 

professores e alunos e professores entre si. Através de ações humanizadoras, constantes 

nas práticas dos docentes inseridos nessa categoria é que o desejo de estar em um dos 



 

 

124 
 

 
espaços responsáveis pela construção do conhecimento – a sala de aula -  vai, 

visivelmente, crescendo entre os alunos. 

A docência voltada para a aprendizagem é exercida num terreno humano e assim 

sendo, num campo minado de idéias, de sentimentos, de percepções e emoções como 

todas as relações humanas. O professor representa uma calorosa passagem na vida de 

seus alunos, sem se eximir das tarefas intelectuais pelas quais é responsável. 

Recorremos a Nóvoa (1995), quando ele afirma: “a maneira como cada um de 

nós ensina está diretamente dependente daquilo que somos, como pessoa quando 

exercemos o ensino”. Se interpretarmos tal assertiva vamos perceber o professor como 

um artesão numa prática social, integrando as várias contribuições das muitas 

disciplinas. Esse artesão ensina seus alunos a caminharem com passos firmes e também 

ensina o fascínio de ousar. Ensina trilhas e desenvolve o atrevimento de sair das trilhas 

aprendidas, sem medo. O bem inacabado desse caminho trilhado é de fato a 

aprendizagem. Inacabado, pois o significado de conhecimento, nessa docência, é uma 

contínua construção.    

 

3.6 – O Plano de Análise dos Dados  

3.6.1 – A Observação Direta 

Para atender aos objetivos da pesquisa, selecionamos como procedimento 

metodológico a observação direta das práticas de ensino dos professores participantes 

da nossa pesquisa, que passaram a ser três: Emissor, Mensagem e Decodificador. 
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 Este método de coleta de dados baseia-se na atuação do observador com o 

objetivo de obter determinados tipos informações sobre resultados, processos, impactos, 

etc. As observações realizadas por nós foram pautadas por um plano de observação, 

composto pelos seguintes tópicos: 

���� Relação Professor – Aluno 

���� Relação Teoria – Prática 

���� Planejamento e Dinâmica das Aulas 

���� Organização da Prática Pedagógica 

���� A Comunicação como Ferramenta da Prática Pedagógica 

 

A observação direta nos ofereceu elementos fundamentais para alcançarmos os 

objetivos da nossa pesquisa, uma vez que ela possibilita o contato direto com o 

fenômeno a ser observado, permitindo-nos perceber comportamentos dos sujeitos que 

não poderiam ser coletados por outros meios, uma vez que o saber docente é um 

fenômeno que ocorre somente através das relações estabelecidas entre os docentes e os 

alunos, dentro do contexto escolar. A observação permitiu-nos perceber como se dá a 

articulação dessas relações. A prática do ensino foi observada em situações de aula em 

salas de aulas e em laboratório. 
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3.6.2 – A Entrevista Semi-Estruturada 

Os dados coletados através das entrevistas foram examinados tendo como 

referência os princípios e pressupostos da Análise de Conteúdo. Segundo Bardin (1979) 

essa metodologia pode ser resumida como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 
do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 
que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção  (variáveis inferidas) destas 
mensagens (BARDIN, 1979, p. 42). 

 

Triviños (1987) observa que o pesquisador precisa ter clareza teórica para que a 

análise do conteúdo possa ser realizada. Essa metodologia se concretizou em fases: pré-

análise, quando fizemos a organização e sistematização das idéias; descrição analítica 

em que buscamos sínteses coincidentes e divergentes de idéias, além de concepções 

neutras, e por último, o tratamento dos resultados afim de que tais idéias e concepções 

se tornassem significativos e válidos. 

 Franco (1986) acredita também  que é a mensagem o ponto de partida da análise 

do conteúdo. Essa mensagem pode ser espontânea ou provocada. Nesse estudo, a 

mensagem foi provocada pelo pesquisador através da entrevista realizada. Franco 

(1986) ressalta a importância da mensagem e aponta os elementos de sua análise com as 

seguintes palavras: “... o que está escrito é o ponto de partida, a interpretação é o 

processo e a contextualização o pano de fundo que garante a relevância” (FRANCO, 

1986, p. 15). 
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O trajeto percorrido na análise dos dados obtidos através das falas dos 

professores entrevistados se realizou a partir dos seguintes passos: 

Primeiro passo: análise da parte inicial (no roteiro: identificação) das 

entrevistas que correspondeu á caracterização dos dez professores e que forneceu dados 

quanto a idade, gênero, além de outros aspectos que foram sintetizados na elaboração do 

quadro geral, disposto no apêndice. Nesse processo de identificação, optei por dar a 

cada professor um nome de um elemento do processo de comunicação, preservando 

dessa forma o anonimato de cada um dos entrevistados. 

Segundo passo: construção das categorias empíricas e subcategorias 

orientadoras da estrutura da matriz da análise, onde se explicitou o material encontrado. 

Nesta fase da análise, as falas dos entrevistados foram integralmente mantidas. Foram 

construídos quadros baseados nas subcategorias desenvolvidas e que permitiram uma 

visão global de cada uma das entrevistas e a possibilidade de comparação entre elas. Os 

núcleos orientadores que possibilitaram essa construção, bem como a fala de cada 

entrevistado, compuseram o quadro das categorias e subcategorias, que estão no Anexo 

___. Foram escolhidas, para compor este anexo, as falas dos professores que constituem 

a temática influências para ser professor, pressupostos para atuar na docência, inserção 

na docência e a relação entre ser comunicador social e ser professor. 

Terceiro passo: releitura dos textos das entrevistas, agrupados por temas,  que 

permitiu a percepção de redes de convergência e/ ou contradições, ou conflitos, entre as 

diversas falas. Estas redes foram construídas através da análise minuciosa de cada uma 

das falas dos entrevistados. Esse processo implicou em muitas idas e vindas do texto das 
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entrevistas aos quadros temáticos com a intenção da percepção de conexões e conflitos 

entre os dados obtidos na fala dos professores. 

Teorização: O diálogo entre as teorias, os autores estudados e os achados da 

pesquisa permitiu a discussão e formulação de conclusões, que embora provisória, atuou 

como norteadoras de novos estudos. 

 

3.7 – Análise dos Dados 

Na análise das situações específicas, coletadas durante a observação, não 

ousamos separar as situações descritas e classificá-las segundo as categorias empíricas.  

As observações ocorreram segundo a carga horária de cada docente, em turmas 

distintas, de acordo com as habilitações do curso de Comunicação Social. Durante 36 

horas, ou seja, três meses estivemos presentes em suas aulas. Logo no primeiro 

encontro, o que coincidiu com o início do semestre letivo, fui apresentada aos diversos 

grupos. No decorrer dos nossos encontros, todos já contavam com a minha presença, de 

modo que recebemos o material didático que seria utilizado nas aulas, tanto os 

professores quanto os alunos, quando ocorriam apresentação de seminários. 

Durante as observações, utilizamos o diário de campo como instrumento de 

registro de dados, buscando reunir detalhes que favorecessem uma melhor compreensão 

da complexa realidade. Os registros eram realizados durante e em momentos 

imediatamente seguintes à observação. Os registros posteriores às aulas foram aqueles 
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que julgamos poder interferir nas dinâmicas das aulas, preservando o bem-estar dos 

docentes, bem como atenuava a curiosidade dos alunos.       

Dois dos professores entrevistados fizeram comentários espontâneos ao final das 

entrevistas, ressaltando a importância desse momento de parada de atividades, que se 

configurou como uma oportunidade de reflexão conhecimento, permitindo-lhes 

avaliações e percepções não pensadas à priori e possibilitando um olhar ao mesmo 

tempo crítico e reflexivo de seu depoimento. Tais comentários tornaram-se focos de 

estudo que alimentaram as discussões deste trabalho.    

     

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO 4 – SABERES DOCENTES EM AÇÃO  

 

 

 

 



 

 

 

 

Eu procuro trazer para a sala  
de aula os bons exemplos que eu 

 tive enquanto aluno. 
 

(EMISSOR) 

 

Neste capítulo analisaremos os dados obtidos por meio de observações que 

realizamos em sala de aula, durante 36 horas. Este instrumento de coleta de 

informações, a observação, nos permitiu constatar a existência, a partir da 

sistematização das  práticas pedagógicas mobilizadas pelos professores, de dois tipos de 

docências, as quais constituíram nossas categorias empíricas: docência centrada no 

ensino e docência voltada para a aprendizagem. As práticas pedagógicas foram 

analisadas à luz das subcategorias: saberes organizativos, saberes disciplinares e saberes 

interpessoais.    

  

4.1 – Docência Centrada no Ensino 

Nesta tipologia o professor é percebido como técnico que transmite apenas os saberes 

disciplinares. Aqui, os professores não se preocupam com o modo como os alunos 

aprendem, ou se aprendem, mas estão certos de que ensinam os conteúdos próprios de 

suas disciplinas. 
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4.1.1 – Saberes Organizativos  

Planejar as ações docentes que serão desenvolvidas na sala de aula é 

extremamente importante. O planejamento de ensino inicia-se com a preparação do 

ambiente para a realização de uma atividade docente, de acordo com Socorro Silva 

(2000), e envolve a arrumação do mobiliário, dos materiais e ambientes pedagógicos, 

até a definição das sequências de didáticas, passando pela seleção dos instrumentos de 

avaliação. 

O modo de organização dos ambientes pedagógicos, que compreende a 

organização da sala de aula ou de laboratórios, ocorre de forma diferente de docente 

para docente. A organização do ambiente pedagógico na docência centrada no ensino 

compreende uma arrumação de forma tradicional.  

“Pessoal, se organizem em grupo de, no máximo, cinco pessoas. Vamos 

fazer um estudo de caso” 

(MENSAGEM: fazia tal solicitação, assim que chegava à sala de aula). 

Nesse sentido, as atividades pedagógicas têm horários rigorosos para começar e 

terminar: 

“Vocês têm 20 minutos para lerem e discutirem o texto.  Depois vocês têm 

dez minutos para fazer a apresentação, seguindo esse roteiro: título e 

autoria do texto, foco principal, pontos relevantes e opinião do grupo em 

relação ao texto. Vamos seguir o tempo direitinho, para dar tempo” 

(MENSAGEM). 
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Uma característica marcante no trabalho docente é a busca pelo silêncio dos 

alunos, que é buscado durante toda a aula. Dentre os professores entrevistados há 

aqueles que creditam ao silêncio o bom comportamento como condição imprescindível 

à aprendizagem. 

“Gente vocês têm que fazer silêncio. Oh! pessoal, assim não dá. Eu vou 

desligar os computadores para que vocês possam me ouvir” 

(DECODIFICADOR).  

“Pelo jeito vocês já sabem tudo. Não fazem silêncio! E sem silêncio eu não 

consigo falar. Esperem um pouquinho só que eu já estou terminando” 

(MENSAGEM). 

Os professores, cujas práticas docentes estão mais voltadas para o ensino, 

utilizam-se dos saberes organizativos de forma contínua, sobretudo nas ações que visam 

a busca pelo silêncio. 

Psiu! Gente ... Gente... Por favor! Olhem! Escutem o que eu tenho para 

falar.... (DECODIFICADOR). 

Decodificador recorre a vários recursos para alcançar o silêncio: bate palmas, 

aumenta o tom de voz, pede silêncio. Embora consiga Um silêncio operacional7 ,uma 

vez que os alunos mais concentrados em suas tarefas (no computador), não voltavam a 

sua atenção para o professor. 

                                                 
1Silêncio operacional significa que o volume do barulho na sala de aula foi minimizado, porém não fora 
extinto totalmente 
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“Pessoal, está muito barulho... Vamos prestar atenção aqui. Eu já estou 

quase terminando” (MENSAGEM). 

A avaliação é utilizada na busca desse silêncio, como um instrumento de 

controle do comportamento. Ela é mencionada sutilmente pelo professor como forma de 

lembrar aos alunos que os conteúdos precisam ser dados, pois vão “cair” na prova e que 

elas estão sendo avaliadas sob o ponto de vista comportamental: 

“Gente, vocês não querem prestar atenção, mas a avaliação vem aí. E não 

vai ser trabalho não, viu?!  Eu só estou avisando” (MENSAGEM). 

“... Tem muita gente que está faltando entregar exercícios. E eles contam 

para a nota. Vocês conversam muito e não fazem os exercícios. Depois vem 

a prova” (DECODIFICADOR). 

 

4.1.2 – Saberes Disciplinares  

Esses saberes constituem grande preocupação por parte dos docentes 

entrevistados, sobretudo no que concerne a apreensão/construção do conhecimento 

disciplinar pelos alunos, uma vez que estes saberes estão diretamente relacionados às 

condições e situações de aprendizagem. Essa preocupação leva o docente a fazer 

intervenções no desenvolvimento dos alunos. 

A metodologia de ensino da docência centrada no ensino é voltada para a 

exposição oral. Utilizam-se atividades grupais, seminários, porém as formas de 

apresentações são pré-estabelecidas pelos professores: 
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“Hoje, nós vamos falar sobre o mix de Marketing. Pessoal, deixem eu expor 

o conteúdo, depois vocês falam, perguntam, mas primeiro eu falo” 

(MENSAGEM). 

“Eu quero vocês em grupo. Vocês vão discutir duas questões. Se não der 

tempo hoje, vocês mandam por e-mail e trazem também na próxima aula, 

impresso. Quero dos dois modos”(MENSAGEM). 

 “Gente! para próxima aula vocês vão pegar uma folha inteira de um jornal 

local e reproduzir esta folha e trazer para mim, ok?” (DECODIFICADOR). 

“Vocês vão no Google, procurem um texto e transponham para a 

 coluna; arrumem na coluna...” (DECODIFICADOR). 

 “Oh, professor! Eu não posso criar um texto meu, não?” (ALUNO 1) 

“Poder, pode, mas que vai ser mais demorado...” (DECODIFICADOR) 

A reprodução de idéias alheias, centrada em poucas referências da literatura, 

incentivam os alunos a concentrarem seus esforços em buscar passarem nas provas: 

“A avaliação é na próxima semana.. Não é uma prova no estilo 

tradicional.É em dupla ou trio.  O grau de exigência é muito alto. Para 

eu ser democrática, se vocês não quiserem fazer em dupla,eu aceitarei que 

vocês façam individualmente, mas o meu olhar, o grau de dificuldade para 

esta pessoa que fizer sozinha, será diferente” (MENSAGEM) 

“Gente, a prova vem aí e não é trabalhinho em grupo não” (MENSAGEM) 
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“Oh, pessoal, tem gente me devendo trabalhos! Vocês sabem que estes 

trabalhos somam a nota da prova, então...” (DECODIFICADOR). 

“Gente, eu estou percebendo que alguns de vocês não estão conseguindo 

fazer aí no computador, pelas olhadas que eu dei nas atividades de vocês. 

Então, eu vou fazer aqui no quadro um desenho de ‘como’ vocês vão 

montar [referindo-se à diagramação de uma página inteira de jornal]. Então, 

eu vou colocar [o professor já estava desenhando no quadro] aqui, 

exatamente aonde vocês vão colocar as fotos, os textos” 

(DECODIFICADOR) 

“Ah! Assim fica mais fácil” (ALUNO 1) 

 “Eu estou aqui para facilitar a vida de vocês” (DECODIFICADOR) 

Embora Decodificador reconheça que a função do professor é facilitar a 

aprendizagem do aluno, em suas aulas, evidenciou-se que o mesmo não utiliza o termo 

facilitar no sentido desenvolvido pela escola nova, onde o ensino é centrado no aluno, 

mas sim no sentido de fazer pelo aluno, a atividade. 

 “Eu mesmo tentei, tentei e não consegui encaixar as coisas como o senhor 

pediu, porque o texto quebrava e eu não sabia pra onde ele tinha ido” 

(ALUNO 2). 

“Certo. Então, me dê licença [o aluno cede a sua cadeira ao professor]... 

[Após alguns minutos]: Prontinho, agora você pode continuar” 

(DECODIFICADOR). 
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A preocupação com “o quê ensinar” também permeia as falas dos docentes nas 

salas de aula. O quê ensinar também requer dos docentes a mobilização de saberes 

diversos. Segundo alguns docentes, o conhecimento a ser transmitido/construído está 

direta e unicamente relacionado às disciplinas curriculares e, em função delas, esses 

docentes organizam suas aulas. 

 “Gente, hoje vamos ver um conteúdo que eu, particularmente acho que 

nem precisa. Mas, como está na grade [curricular] da disciplina, eu 

preparei, inclusive uma transparência para facilitar a vida de vocês” 

(DECODIFICADOR). 

 

4.1.3 – Saberes Interpessoais  

4.1.3.1 – Relação Docente-Discente 

No contato inicial que os docentes mantêm com seus alunos, podem ocorrer duas 

situações extremas: o distanciamento ou a aproximação entre docente e discente 

O momento interativo entre professor e aluno não foi constatado em todas as 

situações observadas, nas aulas cujas práticas docentes eram centradas no ensino. As 

situações mais rotineiras, nesse tipo de docência, mais freqüentes, eram de 

distanciamento. 

“Bom dia gente. Vocês já estão organizados em dupla? Então, vamos 

começar a prova para a  gente terminar cedo” (MENSAGEM). 
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A avaliação havia iniciado fazia aproximadamente vinte minutos, quando um 

dos alunos se aproxima do docente. 

“Professor, bom dia. Eu queria falar...” (ALUNO). 

 “Olhe, você não vai mais poder fazer a prova, não” (MENSAGEM). 

“Mas professor. Eu cheguei essa hora porque o ônibus que eu estava vindo 

para cá quebrou” (ALUNO).  

“É, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu avisei que iríamos começar 

pontualmente às nove horas, para dar tempo de todo mundo chegar. E, 

mesmo assim, as duplas já estão prontas. A sua dupla, inclusive, já  

começou a prova sem você. Ela também seria prejudicada, só não vai ser 

porque eu disse a ela que utilizaria outros critérios na correção da prova 

dela, uma vez que ela está fazendo a prova sozinha” (MENSAGEM). 

“Também, professor, a gente não pode nem falar. Eu saí de casa às sete 

horas da manhã, mas aconteceu do ônibus quebrar e eu tive que esperar vir 

o segundo ônibus, porque tava muito cheio” (ALUNO). 

“Então, deveria ter saído de casa mais cedo” (MENSAGEM). 

“Professor, eu não tenho como sair mais cedo, porque eu moro com a 

minha avó e ela tem... [o aluno diz o nome do mal pelo qual sua avó é 

acometida], e eu preciso esperar a pessoa que toma conta dela pra eu poder 

sair” (ALUNO). 
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“Sinto muito, mas não posso fazer nada. Ah! E você não vai poder fazer 

segunda chamada não, viu? Porque eu coloquei falta em você. Então, você 

já sabe que está na final. Direto” (MENSAGEM). 

“Tá certo. Fazer o quê? [já retirando-se da sala]” (ALUNO). 

O momento de ouvir, elemento norteador dessa relação, pois implica dar voz ao 

outro, dar espaço para as suas expressões, valorizando-o como ser que tem algo a dizer 

e que tem quem o escute e que deseja escutá-lo, podendo tornar a relação docente-

discente mais humanizadora, não acontece, de forma rotineira, nesse tipo de docência. 

 

4.1.4 – Saberes Interpessoais  

4.1.4.1 – Relação Docente-Docente 

A convivência entre si não é tarefa das mais fáceis entre os docentes. Para 

Bourdieu (1983), quando fazemos uma análise pensando em termos de campo, é 

necessária uma visão das coisas visíveis do indivíduo ligado a uma lógica do grupo, que 

só aparentemente é definido exclusivamente pelas relações interpessoais, temporárias ou 

duradouras, informais ou institucionais, entre seus membros. Para ele, a estrutura de 

relações constituídas no campo é que comanda a forma que as relações visíveis de 

interação podem revestir e o próprio conteúdo da experiência que os agentes podem ter. 

Estar submetido à lógica de jogos oferecidos por campos distintos pode funcionar bem 

para aqueles indivíduos predispostos a se comportar como agentes responsáveis, com o 

objetivo de perseguir os objetivos e obter proveitos decorrentes, mas pode não funcionar 
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para aquele indivíduo que não consegue estabelecer uma relação de cumplicidade entre 

o habitus e o campo, que é o princípio da entrada no jogo. 

Uma prática comum entre os docentes cujas práticas pedagógicas são centradas 

neles próprios é ouvir o fim de semana um do outro. A atividade de lazer que 

desfrutaram, se viajaram. Esta interação acontecia normalmente nas segundas e terças-

feiras, dias subseqüentes ao final de semana: 

“Oi... [Decodificador]. E aí, como foi teu final de semana?” 

(MENSAGEM). 

“Foi legal. Não deu para viajar porque... [referindo-se a esposa] tinha 

muita prova. Mas deu pra relaxar. E o teu?” (DECODIFICADOR). 

“Ah! Eu fui pra... Porque você sabe, fim de semana, eu esqueço isso aqui. 

Não quero nem ouvir falar. Deu pra recuperar as forças, pra começar de 

novo hoje [referindo-se a segunda-feira]. Pena que passe tão rápido, não 

é?” (MENSAGEM). 

Essas pequenas interações aconteciam em momentos furtivos, quando os 

docentes encontravam-se nos corredores ou encontravam-se “por acaso” na secretaria 

ou, ainda, quando chegavam ao Departamento para pegar a caderneta dos alunos. Na 

maior parte do tempo que duraram as nossas observações, a relação docente-docente 

não aconteceu, como rotinização, apenas como momentos estanques.  
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4.2 – Docência Voltada para a Aprendizagem  

Os parâmetros de uma docência voltada para a aprendizagem, se contrapõem às 

práticas convencionais. Aqui, o pólo do processo de ensino e aprendizagem é o aluno, 

por isso a importância das metodologias se voltam ao modo “como” os alunos entendem 

o que lhes é ensinado. Há uma vigilância constante por parte dos professores em adaptar 

melhor os processos de ensino às características e às condições dos sujeitos que esses 

professores ajudam a formar. 

 

4.2.1 – Saberes Organizativos  

O incentivo à aprendizagem é uma percepção que leva o docente a mobilizar  

saberes organizativos (Guimarães, 2004).  A docência voltada para a aprendizagem visa 

atender às necessidades dos alunos e, nesse sentido, busca promover modificações no 

ambiente físico, bem como no modo dos alunos se organizarem e atuarem nas 

atividades pedagógicas que os professores conduzem. Assim, o professor busca utilizar 

diversas dinâmicas, mobilizar diversos saberes para despertar a atenção dos alunos no 

decorrer do processo de ensino e aprendizagem, conforme observamos em situações de 

sala de aula em que os professores transmitem orientações a seus alunos. Por exemplo, 

ao referir-se a um seminário sobre classes sociais.  

“Gente vamos fazer um círculo. Fica melhor pra gente debater” 

(EMISSOR) 

Ou então, ao solicitar sempre a mesma arrumação quando iniciava a aula. 
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“Hoje, nós vamos montar uma página de jornal inteirinha.Então, cada um 

pegue um micro que esteja bom para todo mundo Se for preciso, fiquem em 

dupla” (DECODIFICADOR). 

Uma outra forma de motivar a aprendizagem é sair da rotinização e envolver a 

turma em atividades variadas: leitura livre, exibição de DVD, mostras de recortes de 

jornais, revistas específicas. 

“Olha, eu trouxe para vocês virem uma foto de como os rádios são 

utilizados no tempo de guerra” (EMISSOR, mostrando fotos da guerra do 

Vietnã, em que se vê os soldados utilizando o rádio). 

“Agora vejam o poder dos meios de comunicação de massa. Prestem 

atenção a esse filme. Eu acho que vocês já viram, mas vamos lançar um 

novo olhar” (EMISSOR, falando sobre o filme Mera Coincidência). 

“Gente, vocês podem escolher um texto publicitário que vocês quiserem 

sobre as formas de marketing que eles utilizam” (MENSAGEM, colocando 

para a turma que o mix de marketing está presente em todos os textos 

publicitários). 

“Pessoal, eu trouxe diversas folhas de jornais passados que eu diagramei e 

gostaria que vocês percebessem as diferenças da forma de diagramação de 

anos atrás com a de hoje” (DECODIFICADOR, explicando sobre a 

evolução tecnológica dos métodos de diagramação jornalística antes e 

depois do aporte tecnológico). 
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Além da organização do espaço físico, do incentivo à aprendizagem, temos 

também a organização das ações dos alunos da turma. A mobilização deste saber 

organizativo está diretamente ligado a ação de cada professor, o que é feito de acordo 

com o desenvolvimento que a aula vai tendo, ou seja, esse saber depende muito do 

ritmo próprio que a turma vai imprimindo; ritmo que está diretamente relacionado com 

a forma como o professor “chama” os alunos para participarem dessa ação pedagógica. 

Os professores universitários utilizam-se de várias práticas para orientar as ações 

participativas dos alunos. 

“Pessoal, eu estou achando vocês hoje muito dispersos. Eu queria que um 

falasse de cada vez. Então eu vou anotar. Quem quiser falar, levante o 

braço e eu anoto aqui” (EMISSOR). 

“Gente, está muito barulho hoje. Tem que primeiro deixar eu falar. Depois 

vocês falam, devagar, se não eu não entendo” (MENSAGEM). 

“Vocês terão 20 minutos para ler o texto e depois cada grupo vai ter 10 

minutos para se apresentar, mas não pode passar das 11 horas” 

(MENSAGEM). 

“Gente, chequem logo os e-mails de vocês; passem as mensagens de suas 

caixas de entrada; respondam as pendências, para a gente poder começar 

mesmo a aula” (DECODIFICADOR). 

Essa atitude de Decodificador é um ritual de iniciação das suas aulas e contribui 

para orientar as ações da turma. 
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Há ações para a organização da turma que são inerentes à própria natureza de 

alguns professores: 

“Eu, normalmente, chego e não vou logo entrando no assunto, porque os 

alunos vão chegando aos poucos. Então é de mim, eu vou de maneira 

calma, pergunto como foi o dia deles, não imponho de maneira rígida não. 

Eu tento conquistá-los. Daí eles mesmos fazem silêncio e a aula começa”  

(EMISSOR). 

Esse hábito de chegar, sentar, tomar água e introduzir uma conversa antes do 

início da aula ou após a pausa para um pequeno intervalo, gera uma organização natural 

na turma, para o desenvolvimento da aula, dos pontos de vista físico, mental e pessoal. 

Como não se trata de uma ação consciente de Emissor, essa ação reduz a ansiedade dos 

alunos. Assim, Emissor propicia uma certa estabilidade de ações, como defendem 

Tardif (2002) e Gauthier et al (1998). 

Entretanto, como não é voz uníssona, outros professores defendem que o bom 

comportamento está diretamente ligado ao diálogo, que deve ser perseguido pelo 

professor em relação aos alunos. 

“Muito bom, esse diálogo que você está montando. Estão vendo, não estão 

nem mais precisando de mim. Isso quer dizer que vocês compreendem o que 

eu expliquei. Estou gostando da conversa de vocês. Esse tipo de conversa 

não me incomoda não. Ao contrário, prefiro ela ao silêncio mortal” 

(EMISSOR). 
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A busca pelo silêncio, quando o professor desenvolve sua prática centrada no 

aluno acontece pelos próprios alunos, o que denota uma aprendizagem: 

“Gente, cala a boca. O professor quer falar, eu quero ouvir e vocês que 

parecem não querer nada, estão atrapalhando”(ALUNA). 

Organizar o tempo pedagógico de forma cuidadosa, orientando as atividades 

para toda a aula, constitui outro saber utilizado pelos professores. 

“Hoje, não vamos falar sobre esses pontos que estão no quadro. Depois eu 

vou distribuir um texto que vocês vão ler em grupo de quatro e depois vocês 

vão destacar as principais idéias do autor. Vocês terão meia hora para esta 

leitura, depois cada grupo vai apresentar essas idéias aqui na frente, 

dizendo que concorda ou discorda” (MENSAGEM). 

Mensagem tem grande preocupação com o tempo pedagógico8, que deve estar 

voltado para a construção do conhecimento e das diversas habilidades solicitadas ao 

sujeito social. Assim, para Mensagem, a indisciplina, pode comprometer o tempo 

pedagógico e prejudicar a construção do conhecimento. 

Na busca pelo silêncio, os professores, incansavelmente, recorrem ao saber 

gestual, que se dá, principalmente, através do olhar, indicando repreensão, bater palmas, 

estalar os dedos, os braços cruzados, permanecer em silêncio diante da turma. Esses 

gestos, algumas vezes, falam mais que palavras, uma vez que são dotados de  

significados (normativos). Assim, declamar, seja por gestos, palavras, chamando os 

                                                 
8 Tempo pedagógico se constitui em dois elementos que trazem prejuízo ao processo de aprendizagem 
quando esse não é bem organizado. (SANTIAGO, 1990). 
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alunos pelos seus nomes em tom diferente do normal, ou alterar a voz, pedindo silêncio, 

consiste em um saber utilizado pelos docentes para controlar a disciplina.  

 

4.2.2 – Saberes Disciplinares  

Os saberes disciplinares buscam atender aos avanços e as dificuldades que os 

alunos apresentam em relação aos conteúdos específicos das disciplinas curriculares. 

Durante as nossas observações, os docentes cujas práticas estavam voltadas para 

o processo de aprendizagem demonstraram preocupação com as dificuldades específicas 

de cada aluno: 

“Vocês estão compreendendo essa divisão de classes sociais que Marx 

falava? Ou está muito subjetivo?” (EMISSOR). 

 “Professor, pra mim mesma, está muito confuso. Eu não me imagino 

‘dominada’ por ninguém” (ALUNA 1). 

 “Ok. Então, vamos pensar juntos. Vocês, [dirigindo-se aos demais alunos] 

também podem ajudar ... [nome da aluna], em casa, você tem uma estrutura 

familiar não tem? Então, ela é hierárquica, não é?” (EMISSOR). 

 “Não. Essa coisa de chefe, é?” (ALUNA 1). 

“Não, necessariamente, um chefe. Na sua casa, seu pai, não é ele quem 

‘mantém’ a casa?” (EMISSOR). 
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“O senhor quer dizer, paga as contas? Tem a grana? É isso?” (ALUNA 1). 

“Isso mesmo. Então, se ele tem a ‘grana’, ele tem autoridade sobre você, 

sobre seus irmãos. Mas, não é apenas pela questão do dinheiro, é porque 

vivemos numa sociedade patriarcal. O modelo é patriarcal” (EMISSSOR). 

“Ah! Agora eu entendi. Eu dependo dele “pra tudo”, pra comprar roupa, 

pra comer, é isso?” (ALUNA 1). 

“É.” (EMISSOR) 

“Então, ele está acima de mim. Hierarquia é isso?” (ALUNA 1). 

“Isso mesmo. Numa organização, por exemplo, numa empresa, num jornal, 

por exemplo, aonde você vai trabalhar, vai ser uma repórter. Você, 

certamente vai ter um chefe, alguém que vai estar acima de você” 

(EMISSSOR). 

“Feito ...? [um apresentador de um telejornal]” (ALUNA 1). 

“Sim! Isso mesmo” (EMISSOR). 

“Ah! Entendi, mas, não concordo!” (ALUNA 1). 

“Marx também não concordava” (MISSSOR). 

Entender o ensino como prática social possibilita a mobilização de saberes que 

levam os alunos a reconhecerem-se como sujeito numa sociedade capitalista desigual. 
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Para tanto, se faz necessária a tomada de consciência do importante papel social que 

tem o docente, bem como do reconhecimento dos seus saberes sociais. 

A preocupação com a participação dos alunos se faz presente em todas as nossas 

observações das aulas de Emissor, conforme quadro detalhado no apêndice. Além disso, 

percebemos a preocupação constante que Emissor tinha em acompanhar a evolução do 

raciocínio da aluna 1, saindo do aspecto particular, ou seja, a casa da aluna e levando-a 

até a organização, que é o aspecto geral da divisão de classes, que consistia no conteúdo 

disciplinar desta aula. 

As intervenções dos docentes são necessárias quando eles percebem que apenas 

identificar e registrar as dificuldades dos alunos não favorecem a evolução do processo 

de aprendizagem. Assim, as intervenções realizadas acontecem de diversas formas 

como: realizar leitura em conjunto com a turma, quando a maioria dos alunos explicita 

que, apesar de terem lido previamente o texto que foi passado pelo professor, não 

conseguiram assimilar muito bem as idéias do autor, por se tratar de um texto muito 

denso; o docente utilizar o quadro e montar um esquema, para que a turma acompanhe o 

raciocínio do docente, concomitantemente ao tempo de explanação. 

Essas ações demonstram a preocupação docente em favorecer a compreensão 

dos conteúdos disciplinares pelos alunos. Embora os docentes não tenham consciência, 

eles utilizam diversos saberes docentes numa mesma ação: mobilizam a turma, 

acompanham a evolução dos raciocínios dos alunos e intervêm nas ações da turma e 

selecionam as formas mais adequadas, naquela situação específica, para que o aluno 

possa construir o seu conhecimento. 
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O atendimento individualizado constitui um outro meio de acompanhar e 

promover a apreensão/construção do conhecimento dos alunos. Em algumas situações, 

percebemos que o atendimento individualizado fazia parte da rotina do docente. Em 

outras aulas, esse atendimento acontecia de forma pontual: 

“Professor, o senhor pode vir até aqui, por favor?” (ALUNA). 

“Oi. Você está com alguma dúvida?” (DECODIFICADOR). 

“Estou professor. Pra mim já é muito difícil trabalhar com computador e 

ainda fazer essas atividades que o senhor pede... Fica ainda mais 

complicado pra mim” (ALUNA).  

“Calma. Deixe-me ver aonde você está. [o professor troca de lugar com a 

aluna e assume o computador desta]. É, veja: primeiro você vem aqui no 

control P, depois você transpõe daqui para a página que você está” 

(DECODIFICADOR).  

 “É. Mas como é que eu saio de uma tela para a outra nesse programa?” 

[refererindo-se ao programa Page Maker, que fora instalado pelo professor] 

(ALUNA). 

“As ferramentas são as mesmas do XP” [versão do sistema Windows] 

(DECODIFICADOR). 

“Ah! É porque lá em casa, eu ainda não tenho o XP instalado” (ALUNA). 
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“Ah! Fala com alguns meninos. Aquele ali [apontando para um aluno que 

estava do outro lado da sala], que ele vai lá na sua casa e instala pra você. 

Mas, por hora, você entendeu? Dá pra terminar esta atividade?” 

(DECODIFICADOR). 

“Acho que sim. Qualquer coisa eu lhe chamo, de novo” (ALUNA).  

“Pessoal! Alguém está com dificuldade para concluir esta nossa 

atividade?” (DECODIFICADOR). 

Percebemos que Decodificador conquista o respeito da aluna, não ignorando 

esse elemento da aprendizagem. Nessa situação, o erro foi tratado como meio de 

aprendizagem. Embora os docentes desconheçam sobre as etapas do processo de 

aprendizagem, eles mobilizam saberes concernentes a tais etapas, o que vai ajustando 

pedagogicamente suas práticas. 

O acompanhamento individual não desconsidera o coletivo, entretanto, 

reconhece a singularidade de cada um. O saber mobilizado neste atendimento 

individualizado visa respeitar e atender às características singulares e os ritmos 

diferentes e próprios de cada aluno. 

Dessa forma, a atividade docente desenvolve-se como envolvimento coletivo da 

classe, mas, não despreza o particular de cada aluno, tomando-o como parte de uma 

coletividade, porém, preservando a individualidade que é atendida especificamente.   

Os questionamentos desenvolvidos pelos docentes visam direcionar a construção 

do conhecimento, embora nem todos eles tenham a ação questionadora como rotina. 
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Contudo, os objetivos desses questionamentos são distintos, sendo os observados por 

nós utilizados quando os docentes pretendiam conduzir o processo de construção do 

conhecimento ou quando pretendiam orientar as atividades acadêmicas: 

“Por que vocês acham que devemos estudar a origem dos meios de 

comunicação de massa?” (EMISSOR). 

“Para conhecermos o passado, a história” (ALUNO 1).  

“Certo. A gente conhece o passado e o que vamos fazer de posse desse 

conhecimento acerca das origens dos meios de comunicação de massa?” 

(EMISSOR). 

“Creio eu que para entender o presente. Ver como se deu a evolução desses 

meios. Essas coisas” (ALUNO 2).  

“É isso mesmo. A gente vai andar na linha da história dos meios de 

comunicação de massa. Então, eu vou fazer aqui [dirigindo-se ao quadro] 

uma linha do tempo [desenhando] e aí, cada um vem aqui, numa data e 

desenha ou escreve o meio de comunicação de massa que havia naquela 

época” (EMISSOR). 

“Mas, e vai dar pra todo mundo?” (ALUNO 3).  

“Não. Não vai dar. Mas aí quem não vier desenhar, depois vem e coloca as 

características desses meios de comunicação, próprios da época” 

(EMISSOR). 
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A cada situação apresentada é possível perceber que a formulação de perguntas 

serve para nortear o desenvolvimento das atividades e para a efetiva participação dos 

alunos na construção do conhecimento. 

 Nas práticas pedagógicas voltadas para a aprendizagem, os docentes percebem 

o conhecimento a ser transmitido/construído, envolvido tanto com as disciplinas 

curriculares quanto com os conhecimentos ligados à realidade social e à relação com o 

outro. 

“Então, organismo social. O que é que vocês entendem por organismo 

social?” (EMISSOR). 

“Professor, é como o corpo humano é?” (ALUNO 1). 

“É, isso mesmo. O que acontece com o corpo humano? Com o seu corpo 

humano... [nome do aluno]” (EMISSOR). 

“Ele possibilita eu comer, andar, chorar, sorrir e...” (ALUNO 2). 

“Sentir prazer...” (ALUNO 3). 

“Exatamente. Mas, cada um membro do nosso organismo, do nosso corpo 

tem uma função específica, não tem?” (EMISSOR). 

“Tem! [em coro]” (ALUNOS). 

“No meu corpo humano, a parte que mais trabalha é.... a boca” (ALUNO 

3). 
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“E o que é que “a sua boca” faz?” (EMISSOR). 

“Beija muito” (ALUNO 3). 

“E a função de quem você beija?” (EMISSOR). 

“Como assim?” (ALUNO 3). 

“Você beija uma menina, não beija? Então, o que ela é na sociedade?” 

(EMISSOR). 

“Ela é minha namorada” (ALUNO 3). 

“E o que mais?” (EMISSOR). 

“Estuda, trabalha...” (ALUNO 3). 

“Então, é a sociedade. A boca serve pra beijar. Então, cada um de nós tem 

uma função a desempenhar na sociedade, e a isso chamamos organismo 

social. Tem autor que chama de outros nomes, eu gosto mais de organismo 

social” (EMISSOR). 

Percebemos que o Emissor utiliza a realidade social dos alunos como meio de 

bordo para tratar temáticas sociais, inserindo discussões que colaboram na construção 

dos conhecimentos disciplinares. 

Ao selecionar os conteúdos disciplinares a serem transmitidos e estabelecerem 

uma relação social entre eles, os docentes que têm essa prática possibilitam aos alunos a 

construção de um conhecimento dotado de uma função social. Na verdade, os docentes 
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estão colocando em prática o que Charlot (2000) chamou de o saber da escola e o saber 

da vida. Segundo este autor, trata-se de saberes distintos, que não devem, contudo, ser 

tratados como opostos. 

Dessa forma, fica-nos evidente que aqueles docentes cujas metodologias de 

ensino objetivam uma participação efetiva dos alunos e, conseqüentemente, uma 

atuação social desses alunos como cidadãos. Os conteúdos disciplinares são abordados 

de modo a intervir  na realidade desses alunos. 

Outro aspecto observado é que os conhecimentos prévios dos alunos acerca do 

conteúdo ou a ele relacionados são total ou parcialmente aproveitados, por alguns 

docentes que buscam estabelecer relação entre os conhecimentos e as experiências 

sociais: 

“Cada modelo de comunicação está relacionado à sociedade 

vigente numa época. A sociedade atual é tecnológica, vivemos 

numa sociedade da informação e do conhecimento, e os meios de 

comunicação e de informação que existem hoje, vocês conhecem 

bem. Então ,quais são as características da comunicação de 

hoje? O que a tecnologia e todo o seu aparato oferecem a vocês? 

Do que vocês desfrutam?” (EMISSOR). 

“De interatividade...” (ALUNO 1).   

“Do global...” (ALUNO 2).   
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“Da velocidade com que as informações, as notícias nos 

chegam...” (ALUNO 1).  

“Da diversão” (ALUNO 2). 

“Da efemeridade” (ALUNO 3). 

“Da virtualidade. É, hoje a gente nem sabe se as pessoas existem 

mesmo ou se são apenas virtuais” (ALUNO 3). 

“Todas estas características estão corretas. Antigamente era 

diferente. Perguntem aos pais de vocês como eles namoravam? 

Era por cartas, bilhetes. Hoje não, se namora pelo computador. 

Mas a escrita tem suas vantagens: ela permite vencer o tempo, 

você deixa uma mensagem e ela permanece por muito tempo. 

Hoje, vivemos numa era da escrita real, instantânea. A escrita é 

colocada como início da história da humanidade. O que acontece 

depois da escrita? Vocês viram o filme “O Nome da Rosa” ? 

Como é que a escrita apareceria nele?” (EMISSOR). 

“Através de cartas, escritas...” (ALUNO 4). 

“É, a escrita permite o desenvolvimento do raciocínio e o 

surgimento da ciência...” (EMISSOR). 

“Como?” (ALUNO 1). 
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“Você pode escrever um texto hoje e quinze dias depois você vai 

lá e modifica, melhora a sua escrita, faz críticas” (EMISSOR). 

“E como vira conhecimento?” (ALUNO 4). 

“Através dos intelectuais que escrevem um determinado assunto. 

Ariano Suassuna, por exemplo, ouve muitas histórias, escreve 

essas histórias, socializa e através da escrita todo mundo fica 

conhecendo a história que pertencia a uma pessoa. E ela vence o 

tempo” (EMISSOR). 

Para a efetivação da aprendizagem, é fundamental destacar o importante papel 

do aluno em seu próprio aprender, isto porque, ao sentir-se protagonista, o aluno tende a 

melhorar seu rendimento, porque ele percebe que pode intervir em causa própria, cujo 

produto é a sua própria aprendizagem.   

 Emissor, por exemplo, trata os alunos como protagonistas do processo de ensino 

e aprendizagem, implicando-os nas suas decisões sobre a definição de suas etapas e 

atividades.  

“Vocês preferem um trabalho, um seminário, ou resenha, para a nota da 

unidade?” (EMISSOR). 

“É melhor uma resenha” (ALUNO 1).  

“Ah! não... A gente acha melhor um seminário, porque a gente discute 

mais” (ALUNOS 2 e 3).  
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“O que a turma acha? Concorda com o aluno 1 ou com os alunos 2 e 3?” 

(EMISSOR). 

“É melhor o seminário, mas a gente entrega uma resenha também. É bom 

para comprovar. O nosso aprendizado e nosso não aprendizado” 

(ALUNOS). 

“Então, está acertado. A nota da I unidade vai ser um seminário sobre a 

importância do estudo de Sociologia na Comunicação, está bom?!“ 

(EMISSOR). 

Verificamos que, durante o seminário, os alunos expunham exatamente o que 

aprenderam, da forma que aprenderam e estabeleciam uma ponte com as teorias que 

foram estudadas em aulas anteriores. 

É interessante destacar que o grupo que está se apresentando é que faz a 

condução de toda a discussão entre o grande grupo. E aí observamos que eles 

reproduzem a forma como Emissor faz essa condução, ou seja, eles pedem que fale cada 

um por vez e fazem as inscrições na fila da fala9: 

“...Ô, ô, gente, espera aí! Vamos colocar ordem aqui, senão não vai dar 

nem para a gente entender, nem para a gente responder a vocês. Então, 

cada um levanta o braço, eu anoto o nome e, quando um terminar suas 

colocações, eu chamo pelo nome quem vai falar...ok?” (ALUNO 1). 

                                                 
9 Fila da fala foi um termo utilizado por um dos componentes de um dos grupos que apresentaram o 
seminário. 
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Encontramos em nossas observações, situações pontuais em que coexistem a  

docência centrada no ensino e a docência voltada para a aprendizagem.  

Percebendo que algo não ia bem, instalava-se quase que um monólogo durante a aula. 

Alguns professores mudavam de postura e procuravam estabelecer um diálogo. 

“Hoje, vamos ver esses tópicos que eu coloquei no 

quadro”(MENSAGEM). 

“Ô professora? Quando o pessoal diz que não se constrói 

ferrovias para o     desenvolvimento, onde é que vai afetar o 

desenvolvimento do país, as ferrovias?” (ALUNA 1).  

“Afeta. Muitos produtos poderiam ser mais baratos. Existiram 

oportunidades onde foram comprovados que o transporte fluvial é mais 

barato. Pronto. Vamos voltar para os nossos pontos?” (MENSAGEM). 

Embora alguns professores estejam preocupados em transmitir informações 

atualizadas, percebemos uma supremacia da estrutura disciplinar:  

“Gente, o jornalista que optar pela diagramação, tem que estar o 

tempo todo vendo as coisas novas que o mercado oferece. Então, 

eu estou usando esse programa novo com vocês, para deixar 

vocês atualizados, com o mercado. Agora, eu também tenho que 

dar o conteúdo que está na disciplina” (DECODIFICADOR). 
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“Ô professor, não é só quem vai optar pela diagramação não? Eu 

acho que não é em todos os segmentos da profissão não” 

(ALUNO 1).  

“É, realmente é em todas as áreas. Inclusive, quando eu 

trabalhava no [Jornal local],...  fazia o Caderno Viver e aí eu 

disse a ela: ... desculpa, mas as pessoas chamam o Caderno Viver 

de Caderno Morrer (DECODIFICADOR).    

“Agora professor, lá no jornal aonde eu faço estágio, a gente 

ainda usa o Corel [A aluna refere-se ao programa Corel Draw]” 

(ALUNA 1). 

Os conteúdos já predeterminados não sofrem alterações, mesmo que os alunos 

precisem de uma retroação, em alguns pontos anteriores, para uma melhor compreensão 

das atuais.      

“Hoje, os tópicos da aula serão:o papel do marketing nas empresas e o 

planejamento estratégico em marketing. Leiam o texto em grupo de quatro e 

pontuem as principais idéias do autor. Depois,  eu vou colocar o esquema 

de como deve ser a apresentação de vocês” (MENSAGEM).  

“Ô... [nome do professor] a gente não poderia fazer um estudo histórico 

sobre as estratégias de marketing das diversas décadas e comparar com as 

de hoje, não? Poderia ser até mesmo com um mesmo produto, que exista 

desde a década de 80, por exemplo, e comparar com as que este mesmo 

produto utiliza hoje?” (ALUNO 1). 
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“A idéia é boa, mas eu preparei a aula assim. E a programação dos 

conteúdos a serem vistos, que eu distribuí e comentei no início do semestre 

obedece esta sequência que eu estou seguindo, ok? Então, se reúnam e 

leiam o texto” (MENSAGEM).  

“Pessoal, hoje a gente vai aprender a colocar um texto dentro de uma 

coluna” (DECODIFICADOR). 

 “Professor, a gente não já fez isto quando diagramamos a folha inteira de 

um jornal?” (ALUNO 1). 

 “É, fizemos, mas agora vamos fazer isoladamente. Vamos lá” 

(DECODIFICADOR). 

 

4.2.3 – Saberes Interpessoais  

4.2.3.1 – Relação Docente-Discente 

Os docentes cujas práticas docentes eram voltadas para a aprendizagem 

mantinham o contato interativo de forma rotineira. e o elemento norteador dessa 

relação, a audição, que  implica dar voz ao outro, dar espaço para as suas expressões, 

valorizando-o como ser que tem algo a dizer e que tem quem o escute e que deseja 

escutá-lo, é latente nessa tipologia, tornando a relação docente-discente mais 

humanizadora. Assim, as situações rotineiras nessa docência eram de aproximação. 
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“Oi, pessoal! Boa tarde. Hoje está muito calor, não é? Eu ainda não me 

acostumei com este calor. Então, todos lemos o texto? [olhando para todos 

os alunos da sala]. Você... [chama a aluna pelo nome] leu? Eu estou 

achando você muito distante hoje, aconteceu alguma coisa? Você sempre 

senta aqui bem perto e hoje, está até fora do círculo. O que aconteceu?” 

(EMISSOR) 

A aproximação acontece quando o docente demonstra preocupação e interesse 

pelo entorno do aluno, ou seja, o docente percebe o aluno como pessoa e demonstra-lhe 

que está disposto a ouvi-lo e, não apenas sobre os conteúdos de sua disciplina 

específica, mas também sobre a vida desse aluno: 

“Oh! Professor, hoje eu não estou muito legal. Posso ir até perto do 

senhor?” (ALUNA). 

“Pode. Claro! Venha… (EMISSOR). 

“É que aconteceu uma coisa tão chata comigo, neste final de semana. Ah! 

Mas, o senhor não vai querer ouvir, vai?” (ALUNA). 

“E por que não ouviria? Se você preferir, no intervalo, nós conversamos. E 

agora que eu sei que você não está bem, por motivos extra-disciplina, extra-

universidade, não vou lhe aperrear. Vou deixar você quietinha, está certo?” 

(EMISSOR). 

“Tá bom. Então, no intervalo, eu lhe pago uma água, enquanto 

conversamos” (ALUNA). 
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Neste dia, o Emissor fez um intervalo de aproximadamente, trinta minutos. 

Normalmente, o intervalo das suas aulas eram de dez minutos. Ao retomar a aula, a 

aluna estava mais participante na aula e havia sentado, como de costume, no círculo, 

uma vez que, no primeiro momento da aula, esta ficou extra-círculo. 

Em algumas situações, os docentes recorreram aos saberes interpessoais, 

buscando um maior respeito da turma, logo no primeiro encontro: 

“Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas eu já fui ... [cita sua 

especificidade] de quase todos os grandes jornais daqui. Acho que vocês 

não lembram de mim, porque eu também não me expunha muito, quer dizer, 

minha imagem, porque o meu trabalho, acho que todos vocês aqui o 

conhecem e conhecem a mim também, porque eu assino os meus trabalhos. 

Bem, vocês estão diante do ‘famoso’ [referindo-se a seu nome e sua 

profissão]” (DECODIFICADOR). 

“Puxa! Professor, eu não sabia, e nunca podia imaginar que o senhor um 

dia pudesse ser meu professor. Eu sou seu fã...” (ALUNO 1). 

“E eu! Quando minhas amigas souberem, vão querer que eu peça seu 

autógrafo pra elas...” (ALUNA 1). 

“Pois é pessoal, mas vocês estão vendo que eu sou de carne e osso e sou 

uma pessoa muito simples também. Eu ralei e ainda ralo muito”  

(DECODIFICADOR). 
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O distanciamento ocorre quando o saber ouvir docente se dá unicamente acerca 

dos conteúdos disciplinares e que, estão, momentaneamente, sendo tratados. O docente 

não se disponibiliza para o aluno visando tratar de outras situações: 

 

4.2.4 – Saberes Interpessoais  

4.2.4.1 – Relação Docente-Docente 

Os docentes que desenvolvem suas práticas voltadas para a aprendizagem, são 

os que mantêm uma relação mais horizontal com seus pares. Embora a interação entre 

esses docentes e os demais, que desenvolvem práticas centradas no ensino, seja mais 

conflituosa , eles demonstram ser bastante resilientes. 

“Oi ... [referindo a um outro docente pelo nome] Eu queria falar 

com... [referindo-se à coordenação do curso]” (EMISSOR).  

“Não tem ninguém, Emissor. Posso ajudar?” (DOCENTE).  

“É que, eu precisava faltar a duas aulas, porque não sei se vocês 

souberam, mas meu ... [referindo-se a um parente bem próximo] 

faleceu . Então, vai ter missa de sétimo dia e tem umas coisas que 

eu preciso resolver...” (EMISSOR). 

“É, professor, a gente não soube de nada não. Mas aí o senhor 

tem que falar primeiro com a coordenação” (DOCENTE).  

“Mas é que já é amanhã...” (EMISSOR). 



 

 

164 
 

 
“É, mas aí, nesse caso não tem jeito não, você vai ter que vir. Eu 

mesmo não posso quebrar esse galho para você” (DOCENTE).  

“Tá bom. Vou ver o que faço” (EMISSOR).  

Os docentes passam a maior parte do seu tempo, quando não estão em sala de 

aula, em suas salas, o que corrobora para o isolamento e conseqüentemente a falta de 

interação entre os mesmos. 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 – AS VOZES DOS PROFESSORES 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

“Saberes docentes envolvem conhecimento 
técnico daquela área que você vai lecionar, 

envolvem também habilidade humana, porque 
você está lidando com pessoas. Envolvem 

outros saberes que você pode agregar como 
relacionamento com o mercado de trabalho, 
relacionamento com o aluno e o domínio do 

conteúdo da sua disciplina. Acho que são esses 
valores”.  

 

(Mensagem) 

 
 

Neste capítulo será feita a análise do conteúdo das entrevistas realizadas com os 

professores participantes da pesquisa, buscando estabelecer uma ponte com os saberes 

docentes que são construídos durante a trajetória da carreira docente de professores do 

curso de Comunicação Social. A análise será orientada pelos temas: Planejamento e 

dinâmica da sala de aula; Inserção na docência; Influências para ser professor; 

Pressupostos da atuação docente; Início da carreira docente; O professor de 

Comunicação Social na fase dos questionamentos; Ser Comunicador Social e ser 

docente ,que foram tratados nas entrevistas, procurando estabelecer um diálogo com os 

autores apresentados. A nossa forma de apresentação acontecerá através de uma 

narrativa flashback uma técnica narrativa que consiste em apresentar a ação dos sujeitos 

partindo do tempo presente para, em seguida, realizar uma volta ao passado em termos 

retrospectivo. Cria-se, dessa forma, uma situação narrativa com dois planos temporais: 

um no presente e outro no passado. 
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Na análise das falas dos entrevistados, foram abordadas algumas questões 

importantes para o entendimento dos fatores que interferiram na construção da prática 

pedagógica do comunicador-professor do Curso de Comunicação Social estudado. 

Procuramos informações, na história de cada um, a partir da decisão de tomar o 

Jornalismo, e a Publicidade como profissões, embora alguns fizessem questão de relatar 

fatos relacionados à sua vida estudantil, mesmo antes do seu ingresso na universidade. 

Como afirma Cunha (1998), o desempenho do professor está atrelado à sua experiência 

de vida, quer na construção, quer na reconstrução da sua prática, pois para ela “o 

conjunto de valores e crenças que dão origem à performance dos docentes são frutos de 

sua história e suas experiências de vida dão contorno ao seu desempenho” (CUNHA, 

1998, p. 53). 

 

5.1 – O Planejamento e a Dinâmica de Sala de Aula  

 Um dos focos presentes nas falas dos professores participantes desta 

pesquisa disse respeito ao planejamento e a dinâmica das aulas. Um primeiro elemento 

concernia preocupação com os conteúdos de ensino, que traduzia-se em aulas baseadas 

em livros textos ou pesquisas de atualização. Uma análise detida das falas dos 

professores entrevistados sobre suas atividades em sala de aula, nos levou à 

identificação de elementos que sugere o que Meserani (1995, p. 23), estudando o Ensino 

Fundamental, definiu como aula: “um diálogo de vozes idênticas que se repetem como 

eco (reproduções), de vozes semelhantes (paráfrases) e de vozes diferentes e divergentes 

(criações)”. 
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 Sugerem ainda os tipos de aulas também caracterizadas por Meserani (1995). 

Esta autora chama de “aula reprodutiva” aquela em que há uma mera repetição dos 

conteúdos presentes em fontes bibliográficas selecionadas e utilizadas. Por “aula 

parafrásica reprodutiva” denomina aquela em que o professor repete os conteúdos das 

fontes, mas também arrisca-se em comentários.  Porém, se no diálogo com seus 

alunos, o professor faz inferências a partir de situações de sua própria experiência, por 

exemplo, a aula denominar-se-ia de “parafrásica criativa”. 

Os relatos dos professores participantes da pesquisa de suas práticas deixam 

evidentes o esforço que cada um empreende para interpretar as fontes, a partir das quais 

organizam suas aulas, e para adaptá-las aos alunos. Para isso, buscam tornar o conteúdo 

da aprendizagem adequado à realidade em que se insere o aluno, mas também busca 

promover leituras, exemplificar, fazer analogias, produzir síntese, visando dar unidade 

ao material pesquisado. Parecem construir assim uma aula que mais se aproxima do que 

Meserani descreveu como “aula parafrásica criativa”. 

Um outro esforço docente foi identificado nas falas sobre as práticas, desta feita 

em Emissor. Este se preocupa em articular a atualidade, com o momento anterior  da 

história, para que o aluno entenda o momento atual,  utilizando e mobilizando, assim    

saberes curriculares. 

“A minha prática pedagógica cotidiana é feita no dia a dia... Às vezes eu 

utilizo em sala um texto meu, por conta dos temas que eu tenho que seguir. 

E então, como eu não acho o texto adequado, porque não temos uma 

disciplina de história da comunicação, e eu preciso dar uma idéia do que 

era antes pra discutir comunicação hoje, quando eu faço esse texto, é com 
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uma preocupação de pegar um tema que, às vezes, é um livro inteiro. Então, 

eu transformo num texto pra aula, para que o aluno compreenda  todo o 

contexto social da comunicação. É  ver o hoje e voltar a um tempo atrás 

para entender o hoje” (EMISSOR). 

O esforço de proceder a articulação está presente também nas práticas de 

Mensagem, uma vez que este redimensiona  seus saberes experenciais, articulando-os 

com a sua atividade docente. 

“Eu trago a minha experiência, minha vivência prática como 

comunicadora. O que eu adquiri de conhecimentos dentro das empresa,. eu 

tento agregar esses conhecimentos à teoria” (MENSAGEM). 

Fica evidente que Mensagem mobiliza seus saberes experenciais nas suas 

práticas, deixando claro uma das características desse saber explicitada por Tardif 

(2002) quanto ao seu caráter heterogêneo. Ao utilizar esse saber, Mensagem  mobiliza o 

saber-fazer adquirido a partir de diferentes fontes, em diversos momentos e lugares, 

pelos quais passou como comunicadora, ou seja, suas experiências de trabalho. 

A preocupação com a mudança na dinâmica das aulas,  repetidas diversas vezes 

durante vários anos para diferentes grupos de alunos, pode ser observada nas falas de 

Mensagem e Decodificador. 

“A teoria é a mesma, mas eu procuro sempre nas revistas, na Internet novos 

casos, pra fazer estudos de casos. Estudo novas propagandas, novos 

métodos de vendas, de promoção, pra não ficar uma coisa cansativa, até 

pra mim” (MENSAGEM). 
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“Eu tenho sempre que estar muito atualizado com os novos software, 

porque essa é a minha área .Eu não posso usar um mesmo programa se o 

mercado já está com outro mais avançado. Então eu sigo o conteúdo pré-

estabelecido, mas como a tecnologia evolui muito. Por que o exercício que 

eu fazia antes em três aulas, que os alunos tinham de colar papel, riscar 

com lápis, hoje a gente faz em uma aula, no computador” 

(DECODIFICADOR) 

A preocupação com a seleção dos instrumentos de avaliação permeia o 

planejamento de ensino de Mensagem e Decodificador, quando estes mobilizam os 

saberes curriculares. 

“Quando chega perto da avaliação eu digo: cuidado! Vem aí a prova, não é 

trabalhinho simplesmente, de equipe que um ajuda o outro e todo mundo 

terá nota boa. Eu faço prova, e não é de marcar com x não, é prova 

subjetiva, é prova opinativa” (MENSAGEM) 

Na fala abaixo, percebemos que o saber curricular,constitui-se numa das 

preocupações de Decodificador, pois implica numa seleção de conhecimentos e num 

modo de tratá-los, pressupondo as exigências de aprendizagem do aluno, sobretudo 

quanto à diversidade no exercício profissional do comunicador social: 

“Você tem uma turma de trinta alunos todos vão se formar numa profissão; 

Todos são vistos como iguais, tiram notas. E todas vão disputar uma vaga 

no mercado de trabalho. Nessa perspectiva você tem uma classe toda como 

um objetivo. Você dá os conteúdos, os mesmos a uns que vão ser editores, 
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outros vão ser redatores, outros vão ser diagramadores... mas é um só 

conteúdo. Você avalia e dá nota, reprova e vai em frente. Eu não consigo 

ver assim. Pra mim cada aluno é um aluno diferente, é específico, e tem 

dificuldades e facilidades diferentes” (DECODIFICADOR). 

Nas falas, fica evidente que os professores participantes desta pesquisa  revelam 

a preocupação com o “como” se fazer entender e a adequação dos conteúdos aos alunos, 

aproximando-se do que Shulman (1986) denominou de conhecimentos pedagógicos do 

conteúdo de ensino. Isto vai além do conhecimento da matéria, pois constitui o modo 

como o professor constrói e transforma o seu saber disciplinar específico em algo que 

seja compreensível pelos alunos.    

 

5.2 – Inserção na Docência 

Em relação às atividades do período inicial da docência, os professores 

participantes da pesquisa reconheceram que há a necessidade de outros conhecimentos 

além do saber comunicacional – saber disciplinar – se faz sentir a partir das primeiras 

incursões no ensino. Os dados evidenciam que, atualmente, todos ainda acreditam na 

importância do conteúdo, mas que é fundamental a aquisição de outros saberes.  

“O professor, às vezes, tem uma bagagem teórica muito boa, tem uma 

experiência de mercado excelente, mas faltam a ele noções de planejamento 

de aula, noções de didática e de conhecimento pra ele exercer a profissão 

docente, porque você é muito mais cobrado nessa questão do conhecimento 
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teórico, porém, é notório que falta ao professor uma formação mais 

específica, em metodologia e didática, por exemplo” (MENSAGEM). 

De maneira geral, os professores, ao construírem as primeiras experiências de 

sua prática pedagógica e definirem como área de atuação a Comunicação, procuraram 

buscar referências no seu curso de graduação, sejam elas positivas ou negativas, 

relacionadas ao currículo, ao corpo docente, ao corpo discente, às suas atividades 

enquanto aluno, ao mercado de trabalho e à instituição. 

“Uma coisa que eu aprendi com os professores que eu tive, e que eu 

procuro não repetir, porque eu detestei  é o tratamento que o professor tem 

que premia o aluno que sabe mais, que tem mais facilidade em aprender. E 

castiga, ridiculariza, despreza o aluno que tem dificuldade, que não tem 

muita habilidade” (DECODIFICADOR). 

“Nenhum professor que eu tive me serviu de estímulo positivo, nenhum 

serviu como referencial. Todos foram muito fracos. Deixaram muito a 

desejar. Em todos os aspectos” (MENSAGEM). 

É importante salientar as referências atribuídas ao corpo docente de ontem e 

hoje. Observamos que alguns dos professores entrevistados buscam referências nos seus 

ex-professores da graduação, pós-graduação ou até mesmo em docente do ensino médio 

para construir sua prática pedagógica, numa tentativa de talvez repetir as atitudes 

consideradas positivas e evitar aquelas consideradas negativas. Segundo Cunha (1998), 

este dado é fundamental para a análise do ensino universitário, pois identifica o ciclo de 

reprodução que se realiza nas relações acadêmicas e, conforme afirma Bourdieu (1998), 
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os esquemas de percepção, de apreciação e de ação são adquiridos por gerações 

sucessivas, através da incorporação de um habitus, num processo de inculcação e 

assimilação que tende a se reproduzir na prática, permitindo uma acumulação do capital 

cultural incorporado.  

Ao evocar qualidades desejáveis ou indesejáveis que quer 
encarnar ou evitar como professor, ela se lembrará da 
personalidade marcante de uma professora do quinto ano, de 
uma injustiça pessoal vivida na pré-escola ou das intermináveis 
equações que o professor de química obrigava a fazer no fim do 
segundo grau. A temporalidade estruturou, portanto a 
memorização de experiências educativas marcantes para a 
construção do Eu profissional, e constitui o meio privilegiado de 
chegar a isso (BOURDIEU, 1998, p. 67). 

 

Percebe-se, também, pelas falas, um certo ressentimento e até mesmo a 

atribuição de culpa à alguns daqueles que foram responsáveis por sua formação 

profissional. As características atribuídas, pelos entrevistados, aos maus professores, 

relacionadas à ação pedagógica, como por exemplo, falta de didática, falta de 

planejamento, entre outros, podem ser muitas vezes atribuídas à falta de preparação para 

a atuação docente, uma vez que a maioria do corpo docente do curso de Comunicação é 

constituída por comunicadores sociais (jornalistas, publicitários, relações públicas) que 

não adquiriram um capital cultural necessário ao exercício docente, pois não 

freqüentaram cursos de formação de professores.           

 “Tem posturas de alguns professores que dão margem.., para maus 

exemplos. Atitudes inadequados para serem expostas para o aluno. 

Algumas posturas tiram um pouco do caráter do ensino, do aprendizado. 

São posturas pedagogicamente inadequadas. São coisas que eu vejo 
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professores fazerem como: xingar, falar palavrões, em plena sala de aula. 

Já pensou, o professor fumou em sala de aula? Um professor universitário? 

Sentar no bureau e cruzar as pernas? E os alunos o que é que eles então 

não se sentem à vontade para fazer?” (EMISSOR). 

Outras características negativas relacionadas às atitudes e ao comportamento do 

professor, como fumar em sala de aula,  a timidez, o descompromisso com a profissão, a 

falta de relacionamento com os alunos, podem ser reflexo de práticas observadas ao 

longo da sua trajetória familiar e acadêmica, que se encarnou como forma durável de 

disposições permanentes. Para Bourdieu (1990), o habitus é um produto de 

condicionantes que produz uma transformação, que faz com que reproduzamos as 

condições sociais de nossa própria reprodução e que pode ser o princípio gerador da 

ação do professor. Segundo ainda Bourdieu,, as pessoas estão situadas num espaço 

social e, de acordo com a posição que ocupam nesse espaço, podemos compreender a 

lógica de suas práticas. 

 “A minha maior alegria é quando eu vejo o crescimento do lado pessoal do 

aluno. Isso se manifesta nas atitudes, do aluno, como pessoa. Não é só o 

conhecimento sobre o conteúdo, mas que conseqüência aquele conteúdo 

visto trouxe a ele, enquanto ser humano” (EMISSOR). 

Pinto (2000), citando Bourdieu, afirma que o capital estabelece uma relação 

entre o habitus e o campo, agindo como um poder que permite dominar um conjunto de 

potencialidades objetivas. O habitus é solicitado de acordo com as propriedades do 

campo. É o campo que estabelece a definição das posições legítimas e pertinentes, bem 

como uma definição de suas alternativas imanentes, a partir das quais se podem deduzir 
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formas de satisfação, ganhos, recompensa que ele oferece. Os professores conseguem 

ajustar os ganhos objetivos oferecidos pelos dois campos e pelo capital cultural que suas 

disposições implicam. 

“Eu vejo muitos colegas que, pela questão do salário, porque tá lá embaixo, 

terem comportamentos desinteressados com as atividades acadêmicas 

daqui. E eu acho que isso [a questão salarial] não justifica esse 

comportamento” (MENSAGEM). 

O saber crítico-contextual faz parte da tipologia descrita por Saviani (1996) que 

o descreve como a compreensão do contexto. Os professores chamam a atenção, em 

suas falas, para a importância do professor estar preocupado com o ser humano, a 

relevância do assunto ensinado em relação ao ser humano e a necessidade do professor  

refletir sobre o contexto mundial, cultural. 

“Eu sempre digo que eles têm de se preparar para a realidade, para o 

mundo. Não apenas para exercer uma função, feito uma máquina, mas 

precisam ter uma consciência. Eu desperto, ou tento despertar no aluno que 

ele não pode, depois de formado, ser um exímio apertador de parafusos. 

Mas que, depois de formado, ele precisa ser um ser humano melhor do que 

quando entrou na Universidade (EMISSOR). 

Mesmo atuando numa universidade que participa dos movimentos de avaliação e 

mudança no ensino da Comunicação, em nível de graduação, esses aspectos foram 

mencionados pelos professores como algo que precisa urgentemente sofrer mudanças. 
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Tais mudanças já foram discutidas mas, graças à burocracia das instituições públicas, 

não saíram do papel: 

“Para que os alunos entendam a importância da minha disciplina, no papel 

que eles vão desempenhar como jornalista, eu tenho que fazer todo um 

resgate da história das sociedades, o que era para ser visto em outra 

disciplina... mas é na minha que está esse conteúdo. Porque para eles 

entenderem o agora, eles teriam que ter visto o antes, e eles não vêem” 

(EMISSOR). 

 “A disciplina tem uma ementa. A ementa é fixa. Você pode ir além da 

ementa, mas você tem que cobrir a ementa. Então, você pode incorporar 

alguns conteúdos, trazer algumas experiências para a sala de aula, que não 

comprometam o que está pré-destinado” (MENSAGEM). 

O contato entre colegas mostrou-se um ponto fundamental para reflexão a 

respeito do desenvolvimento profissional, na medida em que todos entrevistados 

descreveram situações de troca com outros professores e atribuíram uma importância 

significativa a este componente de sua trajetória profissional.  

Pudemos perceber, a partir de seus depoimentos, que, ao se relacionar com um 

colega, mesmo ao longo de uma conversa informal, os professores entrevistados 

constatavam a vivência de situações semelhantes, problemas equivalentes e 

identificavam a possibilidade de se explorar outros caminhos na ação profissional. 

Iniciam, assim, um processo de reconhecimento de si e do outro e, principalmente, a 

descoberta da existência de muitos pontos em comum. Marcelo Garcia (1992, p.70) 
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sugere que “o diálogo entre colegas da mesma profissão contribui para romper o 

isolamento do professor”, sendo este um primeiro passo, fundamental para a construção 

de uma identidade docente.   

Os docentes participantes da pesquisa testemunham ainda o intercâmbio de 

informações entre os professores, de modo que estes sugerem que assimilaram seus 

saberes específicos da docência superior a partir do contato com colegas docentes.  O 

saber interpessoal mostra-se, portanto muito eficiente para a aprendizagem da docência. 

“Outro professor, de outra disciplina, que poderia melhorar seu trabalho. 

Por exemplo, alguém que usa muito bem o power point. Eu não uso porque 

não sei, fico inibido de perguntar. Mas de repente tem aquele professor que 

domina o power e poderia juntar os outros colegas numa sala e explicar.  

Eu  pego o texto, uso essa ferramenta e você que ensina tal disciplina 

poderia usar esse recurso” (DECODIFICADOR). 

A importância das trocas entre docentes é tamanha que dois dos entrevistados 

apresentaram relatos de interação com colegas, em graus diversificados de entrosamento 

com os seus pares, como revelam algumas falas. Entretanto, é por intermédio, 

principalmente das trocas de experiências com outros docentes que Decodificador 

encontrou caminhos que apontaram para as "coisas que funcionam e coisas que não 

funcionam”.  

 “Você vai aprendendo com seu próprio trabalho e com a literatura... vai 

aprendendo com os outros professores, vai vendo o que os outros fazem. 

Comigo foi assim. O conteúdo era o que eu achava que dominava. Eu me 
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preocuparia com o passar esse conteúdo. Isso era mais difícil. Então eu 

pensava que primeiro eu tinha que me preocupar com o conteúdo e não com 

a forma, nem o método de transmitir, porque eu acho que o método e a 

forma são conseqüências de alguma coisa que você tem pra dizer” 

(DECODIFICADOR). 

O relato de Decodificador nos conduz à afirmação de Nóvoa (1992, p. 26) de 

que “o diálogo entre professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da 

prática profissional". Avaliamos ter sido extremamente importante tal diálogo para 

Decodificador sentir-se respaldado por seus pares e mais seguro em seu proceder. Fica 

bem claro que a colaboração entre docentes reduz a incerteza, o medo de errar, fomenta 

o compromisso e o desenvolvimento contínuo, eleva o sentido de eficácia e o êxito entre 

os docentes.   

Nesse sentido, Mensagem buscou no próprio espaço acadêmico, entre seus 

pares, construir seus saberes acerca da docência universitária. 

“Eu vim para a UFPE fazer uma trabalho que eu gostava que era produção 

de TV e rádio. Eu era praticamente produtora, só tinha o título de docente. 

Então quando eu tive o que migrar dessa situação (de produtora a docente, 

de fato), eu fui tentar me preparar, aí eu voltei a ler o livro “Professor 

universitário em sala de aula”. Fui buscar um pouco de conhecimento 

vendo, conversando com professores daqui do Departamento que já 

estavam aqui, Chefia de Departamento, Coordenação de Curso e fui 

tentando me adequar à essa nova  realidade. Depois fui encontrando o meu 
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próprio caminho, o meu modelo. Os meus cinco primeiros anos foi assim” 

(MENSAGEM).    

Ao acompanharmos a narrativa de Emissor, observamos que este docente 

enfrentou, no entanto, dificuldades para interagir com colegas, desde o início da sua 

carreira, ainda nas escolas em que trabalhava. 

“Desde quando eu dava aula lá, na escola, para o segundo grau que eu já 

não gostava muito de ficar na sala dos professores. Eu preferia ficar com os 

alunos, no pátio. Conversava muito. Na sala dos professores era só 

reclamação daquele e daquele aluno” (EMISSOR). 

Um outro elemento que ajuda a explicitar a inserção na docência universitária 

desses professores tem a ver com a formação continuada. 

Ao serem perguntados sobre a importância do curso de pós-graduação para a sua 

trajetória docente e como articulavam o mesmo com o processo de desenvolvimento 

profissional que têm vivenciado, os entrevistados, de uma forma geral, mencionaram 

que o curso contribuiu para alargar seus horizontes. Destacaram aspectos teóricos do 

curso, em especial o enfoque dado à História e Filosofia da Comunicação e a 

possibilidade de familiarizarem-se mais com a Didática, passando a estabelecer, com 

mais facilidade, a ligação entre Comunicação e Educação. 

“Eu tive no mestrado e no doutorado disciplinas que me deram uma maior 

visão sobre a questão da didática. Essas teorias de aprendizagem. Vigotsky, 

Piaget, eu ouvi sobre eles na pó” (EMISSOR). 
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“O mestrado me ajudou muito a eu ter um conhecimento mais amplo sobre 

a evolução da comunicação, da linguagem. Eu descobri elos entre a 

filosofia, a educação e a comunicação que eu não sabia, e isso me deu mais 

bagagem, para as minhas aulas. Foi muito importante pra mim. É por isso 

que eu já estou fazendo o doutorado” (DECODIFICADOR). 

Para alguns, o curso descortinou uma nova percepção da docência, para outros, o 

contato mais próximo com a pesquisa. Praticamente todos se referiram à oportunidade 

de partilhar com outros colegas as suas experiências e descobertas como um dos pontos 

altos da pós-graduação. 

“Pra mim, o melhor do mestrado, do doutorado são as relações com os 

outros colegas que a gente faz. E a possibilidade de você fazer pesquisas, 

interagir mesmo com aquilo de que você gosta” (EMISSOR). 

Observamos que cada um dos entrevistados engajou-se em outras atividades de 

desenvolvimento profissional após a pós-graduação ou em paralelo a esse, integrando-se 

a programas de pesquisa na própria universidade.      

“É interessante você fazer uma pós, porque desperta o interesse pela 

pesquisa, que, na universidade, está um pouco esquecida, mas que a gente 

pode de repente, levar para outros contextos, extra-universidade” 

(DECODIFICADOR). 

Percebemos, através das falas dos professores participantes da pesquisa que são 

os próprios professores que têm que modificar sua teoria e a sua prática, requerendo, 

assim, um movimento voluntário. 
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“Eu acho que a gente só muda, só evolui quando a gente de fato quer. Não 

é por determinação, por portaria, senão, todos os professores daqui e de 

toda universidade participariam de todas as capacitações e cursos. No meu 

caso, eu sei que preciso de uma melhor didática, mas não vou atrás do que 

a universidade oferece” (EMISSOR). 

Nóvoa (1995) considera que um primeiro passo em direção a transformações 

significativas no agir docente é dado quando o professor tem a possibilidade de refletir 

sobre suas próprias idéias, sobre sua prática. Este, geralmente, é um processo lento, por 

meio da reflexão ocorre o confronto entre o que se pensa com as novas informações a 

que se tem acesso. 

“Eu costumo refletir muito sobre a minha prática em sala de aula. Tem dia 

que eu saio da aula muito feliz. Mas, têm dias que eu saio arrasada. E aí 

quando eu chego em casa eu começo a refletir “por quê” que a aula do dia 

foi ruim, foi regular” (MENSAGEM).  

“Quando eu vou pra congressos, seminários e vejo alguma dinâmica nova, 

que dá pra levar pra sala de aula e tento implementar ela na minha sala de 

aula. Mas, nem sempre dá” (MENSAGEM).  

Enquanto o professor reformula sua teoria, analisa a própria prática, a partir de 

uma ótica diferenciada, vai ocorrendo um novo processo de interação e confronto entre 

idéias e ações. Santaella  (1998, p. 267) destaca que a alteração da prática é um 

empreendimento difícil e que demanda tempo, uma vez que a ação docente confunde-se 

com “profundas e enraizadas atitudes pessoais”. Sua mudança extrapola a 
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racionalização, envolve o lidar com sentimentos, valores, crenças e hábitos que 

emergem entrelaçados com o agir profissional. 

“Eu queria ter mais habilidades pra conseguir prender a atenção dos meus 

alunos, mas não tenho essa competência, esse dom” (MENSAGEM). 

“Têm professores que sabem contar piadas e outros atrativos que deixam a 

aula mais engraçada, os alunos gostam. Mas, eu não tenho isso. Sou um 

caipira da roça. É difícil essas coisas pra mim” (EMISSOR). 

Os entrevistados demonstraram, ainda, estar desenvolvendo uma percepção 

crítica de sua ação, identificando a necessidade de mudanças, sobretudo quanto ao 

currículo e reconhecendo a dificuldade destas se processarem. 

“Quando você pensa no currículo, você tem que pensar sempre fazendo 

projeções para o futuro. Mas, na realidade, o mercado, ele é muito 

dinâmico, ele tem uma dinâmica muito maior do que a dinâmica da 

instituição acadêmica. O currículo você não pode alterar. Eu faço uma 

reflexão muito grande sobre essa grade que a gente utiliza hoje. É a grade 

mais adequada? Não. E como é que agente pode adequar? A gente adequa 

melhorando os conteúdos das disciplinas que a gente pode acrescentar, sem 

mexer no currículo, então a gente mexe nas disciplinas eletivas” 

(MENSAGEM). 

“A gente tem um currículo que foi exaustivamente discutido e aprovado, é 

um currículo bem dimensionado, flexível. Está pronto já há quatro anos, e 

que não foi implementado. Esse currículo possibilita o aluno fazer 
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disciplinas em outros cursos. Outra idéia boa é cada aluno ter um tutor. O 

aluno quer ser um jornalista político. Então, o tutor orienta ele para fazer 

disciplinas do CFCH (Centro de Filosofia e Ciências Humanas), ligadas à 

ciência política ou economia mundial” (DECODIFICADOR). 

A presença do inconformismo em trabalhar com um currículo defasado, como 

mencionado acima, associada ao aumento da auto-estima e ao reconhecimento da 

própria competência, pode ser considerada como um dos indicadores do 

desenvolvimento profissional docente.  

 “Têm matérias no nosso currículo que já foram extintas da profissão. Tem 

uma disciplina que é obrigatória ter todo ano. No ano passado, a matéria 

caiu para eu ministrar. Eu assinei a caderneta e não dei nenhuma aula. Isso 

dá um desestímulo grande na gente” (DECODIFICADOR). 

“Eu acho que o currículo que a gente tem para o curso de Comunicação 

aqui na universidade é ruim. Ruim, no sentido da formação humanística, na 

área de humanas. Ele é muito pobre. O modelo de jornalista que esse 

currículo pretende formar é um modelo positivista, porque as redes (de 

comunicação) são muito positivistas. É uma contradição muito grande. Eu 

estou ensinado o pessoal para trabalhar nesses meios de comunicação que 

fazem tudo do jeito contrário do que eu penso...” (EMISSOR). 

A inserção na docência universitária não é, de toda evidência, um fenômeno 

linear, destituído de mudanças. 
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Em seus depoimentos, cada professor fala das transformações pelas quais passou 

ao longo de sua trajetória docente. 

 “Eu tive uma evolução muito interessante na minha carreira acadêmica. 

Não considerando os níveis pessoais. Foram questões de crescimento 

profissional. Eu busquei novos  conhecimentos, investi na minha carreira, 

independente das políticas educacionais” (MENSAGEM). 

“Eu acho que uma das transformações pelas quais eu passei foi quanto à 

segurança Porque no começo, embora eu fizesse bem meu trabalho, como 

professor não havia uma avaliação formal da instituição, alguém que lhe 

descesse assim: olhe você está indo muito ruim, muito mal, ou está indo 

muito bom A avaliação fica muito por conta da turma, de forma muito 

subjetiva, é a resposta dos alunos na própria sala de aula, a freqüência dos 

alunos às aulas, se eles querem ir embora cedo.  Assim  você vai aferindo e 

avaliando, o seu desempenho, mas é muito complicado ficar atento a isso” 

(DECODIFICADOR). 

 

5.2.1 – Influências para Ser Professor 

Um outro dado evidenciado pelas entrevistas tem a ver com as lembranças de  

fatos e pessoas, que durante as várias etapas da vida acadêmica, dos professores sujeitos 

da pesquisa vieram a influenciar suas ações como docentes.Na verdade, eles estão se 

referindo ao conhecimento que Tardif (2000) chamou de saberes pré-profissionais, 

saberes que são construídos a partir da educação formal, mas também de conhecimentos 
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oriundos da família, de ambientes e dos contextos cultural e pessoal em que os sujeitos 

se inseriram e se inserem. 

Para Bourdieu (1998), nenhum sujeito é puro, fonte de originalidade de escolha 

e racionalidade. O seu destino profissional pode ser fruto do êxito na escola ou da 

influência familiar, fruto da transmissão de um capital cultural, é desses casos que 

Emissor explicita bem essas fontes de conhecimentos, fora da educação formal, e 

reconhece que sofreu influências importantes em sua formação como docente. 

 

Os fatos... 

Os professores reconhecem que seu destino profissional está muito ligado a 

trajetória pessoal, não sendo possível dissociá-los. 

 “Eu tive uma influência muito grande de um padre conservador, Um padre 

baiano, bem moralista. Mas de uma integridade, de uma sensibilidade 

humana que nunca vi. Tampouco consegui encontrar alguém semelhante ao 

que se aproximasse dele, quanto a esses aspectos” (EMISSOR). 

 Os professores revelaram que sofreram influências de antigos professores, 

sobretudo dos professores do ensino médio, embora todos tenham tomado os 

professores de graduação como exemplos a não serem seguidos. 

“Eu não tive muitos bons professores durante o ensino médio. Apenas 

alguns. Já na década de 60 eu conheci Paulo Freire. E  era um método que 

eu já tinha contato, que fazia uma crítica à educação bancária. Mas na 
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graduação, não tive nenhuma prática que pudesse ser aproveitada. Era só 

reprodução. Agora no mestrado e no doutorado eu tive professores que 

tinham uma linha voltada para a discussão. Inclusive a gente estudou Paulo 

Freire, Skinner, Rogers e outros, mas, só no mestrado e no doutorado” 

(EMISSOR). 

 “As coisas que eu vi de errado, os trabalhos de grupo, por exemplo, eu 

tenho resistência em passar trabalho em grupo, porque durante toda a 

minha vida de estudante eu fiz trabalho em grupo e aí tinha uma disputa 

pelo falar e o explicar. Isso ainda continua. Às vezes, você não tem a 

certeza se os outros são apenas mais inibidos ou se eles realmente não 

dominam o conteúdo. Agora algo que eu me lembro bem na graduação é 

que eu não gostava muito das aulas que os professores ficavam lendo 

transparências. Sempre! Me dava muito sono! Fica lendo, bota no lugar lê, 

lê e aí depois comenta alguma coisa e lê de novo. Eu gosto mais da aula 

expositiva” (DECODIFICADOR). 

“Nenhum modelo de professor me serviu de estímulo positivo, durante a 

graduação, nenhum dos professores que tive, serviu como referencial. 

Assim, eu procurei sempre não seguir os modelos que eu tive” 

(MENSAGEM). 

Percebemos que, embora os professores entrevistados revelem que se tornaram  

professores universitários “por acaso”, acompanhando suas trajetórias profissionais, 

constatamos que não foi tão por acaso, uma vez que sofreram influências de pessoas que 

estavam no seu entorno: 
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“Eu virei professor meio por acaso... eu fui trabalhar para o sindicato... eu 

tive muito contato com o ensino lá (no sindicato). Eu fazia a comunicação 

sindical dos movimentos das fábricas, lá do ABC. Eu tinha facilidade de 

escrever, então entrei em contato com um professor da USP, que me passou 

uns livros e aí eu entrei no mestrado. Eu participava de muitos congressos 

com as questões de ensino, a problemática da educação. Entrevistei 

diversos profissionais da área como Florestan Fernandes, quando ele tava 

envolvido com a LDB. Essa foi uma experiência muito marcante para mim” 

(EMISSOR). 

“Eu passei a ser professora por acaso. Era uma coisa que eu não queria 

ser. Eu fiz o normal por uma pressão familiar. Lá em casa todos nós fomos, 

literalmente, obrigados a fazer o curso pedagógico. Eu já tinha essa idéia 

de fazer o curso de Jornalismo. Quando eu entrei na universidade, entrei 

como docente, mas não para lecionar. Eu fui envolvida em um projeto para 

implantar um núcleo de tecnologia. Eu era docente, mas sem atividade em 

sala de aula. Quando houve uma reforma interna na Constituição, todos os 

professores que foram contratados como docente, teriam que entrar na sala 

de aula. Então eu vivi um drama” (MENSAGEM). 

 “Isso é interessante. Minha mãe é professora, meu pai é pastor evangélico 

e nunca havia pensado em ser professor. e foi um acaso, mas o acaso com 

uma justificativa. Eu já tinha feito jornal alternativo, todas as etapas, e 

também já tinha trabalhado em dois grandes jornais. Então a Universidade 

Católica precisou de professor na área de desenho e o coordenador ligou 



 

 

188 
 

 
para minha casa. Eu disse a ele que nunca tinha pensado em ser professor, 

que eu não tinha experiência didática de lidar com uma turma, com sala de 

aula. Aí ele falou: ‘Você não sabe fazer jornal?’, eu disse que sim, então ele 

disse: ‘Então, ensine eles [os alunos] a fazer o que você sabe’. E eu fui. 

Passei três anos e alguém me falou: ‘abriu uma vaga na UFPE. Eu não 

queria vir, porque, inclusive, pagava menos, mas, aí as pessoas que 

estavam perto de mim disseram que na UFPE seria bom, eu teria mais 

status e aqui tinha um bom laboratório” (DECODIFICADOR). 

As atividades profissionais de Emissor e Mensagem, fora da docência, como 

comunicadores sociais de diversas entidades levam-nos a se preocuparem com suas 

posturas em sala e com o ensino da ética: 

 “A postura dele [do professor] em sala de aula interfere na aprendizagem. 

Existem posturas que são natural da pessoa. Eu sou uma caipira da roça. 

Sou muito calado, tímido. Tem professor que é animado, conta piada, que 

facilita a relação dele com o aluno. Eu tenho dificuldade nesse sentido. 

Mas, também, não é só saber a teoria; têm outras posturas que dão margem 

de exemplos inadequadas para o aluno. Inadequadas tanto 

pedagogicamente quanto para o aprendizado. Alguns professores esquecem 

que estão lidando com seres humanos. E eu trabalho muito nessa 

perspectiva; todos os meus atos são voltados para mostrar, ensinar ao 

aluno a concepção de mundo. A minha aula é uma aula política, ética” 

(EMISSOR). 
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 “Em todo ambiente que eu participo, eu sempre coloco muito a questão de 

que nunca se falou tanto de ética, como se fala atualmente. E, onde está 

essa ética? A ética é passada para o aluno em formação, apenas como a 

legislação profissional, mas eu acho que a ética é algo que perpassa todos 

os segmentos da nossa vida, assim como a comunicação. Eu tenho um 

comportamento ético e eu tento passar esse meu comportamento, a minha 

experiência ética para a sala de aula” (MENSAGEM). 

Passados vários anos, desde suas entradas na docência, os professores 

entrevistados reconhecem a necessidade de uma formação mais voltada para a atividade 

docente. 

 “A universidade já organizou, diversas vezes, curso de didática nas salas 

de aula, mas é aquela coisa, quem quiser fazer, faz. Eu nunca fiz. Se não for 

obrigado, você termina não indo fazer. E, de repente, você deixa de 

aprender algumas coisas interessantes... Eu não fui e não fiz nenhum 

esforço pra ir. Mas reconheço que preciso...” (DECODIFICADOR). 

Na verdade, alguns professores utilizam seus meios de bordo. Dessa forma, suas 

práticas pedagógicas são constituídas a partir de professores que tiveram e que, em 

certos casos, funcionam como contra-exemplos, o que os levou a não assumi-los como 

referência em suas práticas.   

“A minha prática pedagógica foi toda construída por conta própria...” 

(MENSAGEM). 
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A preocupação com o conteúdo e a sua utilização estão presentes nas falas de 

todos os professores entrevistados, embora cada um se mantenha atualizado à sua 

maneira.  

“Eu procuro ler de tudo. Mas, eu estou mais envolvido nos movimentos de 

luta. O que é publicado nesse setor, aí eu leio” (EMISSOR). 

 “Sempre que posso eu leio teses, dissertações e revistas na área de 

marketing, que é o que eu ensino. E vou muito na Internet...” 

(MENSAGEM). 

 “Eu tenho que estar bem atualizado nos softwares. Aí, eu leio revistas na 

área que eu leciono, procuro programar e na Internet” 

(DECODIFICADOR). 

 

5.2.2 – O Comunicador Social Tornando-se Docente 

“No primeiro contato que eu tive com os alunos, eu me apaixonei por essa 

relação. Então eu me descobri professora na sala de aula com os meus 

alunos... Me descobri docente, exercendo a profissão. E, hoje, eu não 

consigo me ver não ensinando. É a minha atividade primeira, embora tenha 

outras atividades aqui no departamento, a atividade mais importante é a 

docência. Docência é um sacerdócio, não é uma atividade profissional” 

(MENSAGEM).  

 



 

 

191 
 

 
Preparação para a docência... 

 Os testemunhos orais dos sujeitos da pesquisa nos dão pistas importantes 

sobre a preparação para a docência. Apenas Emissor, dentre os professores que 

cursaram pós-graduação “stricto sensu”, fez disciplinas pedagógicas de Metodologia de 

Ensino e Didática, durante o Doutorado e Mestrado.   

 “Eu vi alguma coisa de Vigotsky, mas não li muito. profundamente. Eu vi mais a 

questão de linguagem (em Vigotsky). Mas, não aprendi quase nada de teoria da 

aprendizagem. Estudei Paulo Freire, no doutorado. Vi alguma coisa de didática, no 

doutorado, mas não me dediquei...” (EMISSOR). 

 Mensagem aponta como prerrogativa a seu favor para atuar na docência superior 

o fato de ter sido “preparada” para tal, quando estudou o magistério. 

 “Ia dificultar um pouco a minha atividade como docente, se eu não tivesse 

feito o ensino médio voltado para o magistério. Eu observo isso em meus 

parceiros que não tiveram essa formação. Eles nos tiveram mais dificuldade 

de preparar um plano de aula. Para mim não era difícil. Saber distribuir o 

tempo, os conteúdos, ver a questão de como trabalhar a teoria e a prática. 

Isso nunca foi dificuldade para mim. (MENSAGEM). 

Os professores participantes da pesquisa concordam que a falta de uma 

preparação teve uma influência importante no modo como exercem sua atividade 

docente. Assim, quando questionados se sentiam necessidade de uma formação 

específica, suas respostas foram enfáticas. 
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   “Eu sinto falta de uma capacitação pedagógica mais apropriada ao 

ensino superior mas ao mesmo tempo eu não corro atrás. Eu não vou 

buscá-la” (MENSAGEM). 

“Eu vou melhorando à medida que vou vendo outras pessoas trabalhando, 

outros professores... nos seminários... que eu vejo os docentes, com umas 

técnicas novas, e eu gosto de alguma metodologia que ele utilizou, eu tento 

trazê-la para sala de aula.” (MENSAGEM). 

Os três professores concordam que a falta de uma preparação para a docência, 

através de uma disciplina ou de capacitação formal teve uma influência importante no 

modo como exercem sua atividade docente, assim quando questionados se sentiam 

necessidade de uma formação específica, suas respostas foram enfáticas: 

   “Eu acho que precisaria ter mais conhecimento sobre metodologia de 

ensino, precisaria melhorar a didática” (EMISSOR). 

 “Eu sinto falta de uma capacitação pedagógica mais apropriada ao ensino 

superior... mais ao mesmo tempo eu não corro atrás. Eu não vou buscá-la” 

(MENSAGEM). 

 “Eu vou melhorando à medida que vou vendo outras pessoas trabalhando, 

outros professores... nos seminários... que eu vejo os docentes, com umas 

técnicas novas, e eu gosto de alguma metodologia que ele utilizou, eu tento 

trazê-la para sala de aula. Hoje, a aula flui pela minha experiência, sem 

nenhuma preocupação se eu estou seguindo uma determinada 

metodologia” (MENSAGEM). 
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 “Eu nunca fiz curso, capacitações de didática, porque sempre chocou com 

uma atividade ou outra que eu estava desenvolvendo. Também não fiz 

nenhum esforço para ir. Eu só fiz uma capacitação do Virtus. Virtual. Mas 

sinto falta. Agora... você me perguntando. Passando por esse processo com 

você. Sinto falta” (DECODIFICADOR). 

 

5.2.3 – Pressupostos da Atuação Docente 

Os testemunhos dos sujeitos da pesquisa nos fornecem elementos discursivos em 

que identificamos pressupostos da atuação docente, envolvendo noções do ensinar, do 

aprender e do ser professor.  

“Ensinar é ajudar a pessoa a descobrir 
o mundo. A gente não ensina, a gente 

ajuda a aprender. Quando a gente  
dá umaaula, a gente não está ensinado,  

está ajudando...” 
 

               (EMISSOR)  

 

Encontramos na fala de Emissor, quando este concebe o Ensinar, elementos da 

Escola Nova, cujos objetivos são centrados no aluno. Os educadores que adotam essa 

concepção acreditam em uma sociedade mais justa e igualitária, na qual caberia à 

educação adaptar os estudantes ao seu ambiente social."Do ponto de vista da Escola 

Nova, os conhecimentos já obtidos pela ciência e acumulados pela humanidade não 

precisariam ser transmitidos aos alunos, pois acreditava-se que, passando por esses 

métodos, eles seriam naturalmente encontrados e  organizados" (FUSARI e FERRAZ, 

1992, p. 28). 
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“Ensinar é ensinar a aprender” (DECODIFICADOR). 

As concepções de Decodificador e de Mensagem a cerca de ensinar nos remete à 

Escola Nova que abrange quase todas as tendências anti-autoritárias em educação. Em 

resumo, onde o professor assume a função de conselheiro e, muitas vezes, também a de 

instrutor-monitor (LIBÂNEO, 1989, p. 39). 

 “Ensinar é transmitir conhecimentos, é ajudar na formação de 

cidadania...” (MENSAGEM). 

Para Perrenoud (1990), ensinar significa reagir com precisão em situações 

imprevistas e sair delas sem prejuízo. A sala de aula costuma ser um local de resolução 

de problemas, onde o professor não pode hesitar, temporizar ou deixar correr as coisas. 

Às vezes, as tomadas de decisões têm que ser imediatas e não passam por um processo 

de elaboração planejado, mas em outras o professor se depara com problemas mais 

duráveis, que necessitam de uma reflexão num contexto maior.  

“Eu acredito que ensinar é motivar o aluno a querer saber, conhecer sobre 

alguma coisa. Então, a gente deve escutar o aluno pra saber o que ele quer 

e alinhar esse querer com o que a disciplina da gente exige” (EMISSOR). 

A motivação, um elemento bastante evidenciado pelos professores participantes 

da pesquisa, como responsável pelo sucesso da aprendizagem do aluno, muitas vezes, 

passa pelo improviso, a partir do imprevisível no cotidiano da sala de aula, ou então por 

um planejamento previamente elaborado onde estratégias e ações, relacionadas à prática 

pedagógica, devem ser contempladas com a finalidade de permitir o desenvolvimento 

do trabalho de forma eficaz. Conforme Perrenoud (1990), são estratégias rotineiras ou 
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refletidas, provenientes, em grande parte, do habitus do professor, da “interação entre a 

experiência, a tomada de consciência, a discussão, o envolvimento em novas situações” 

(p.109) . 

 

Aprender...  

         Cunha (1998), ao tratar da ação pedagógica do professor na universidade, diz que 

a concepção de conhecimento, que preside a prática pedagógica universitária, nos leva a 

compreender que o ensinar e aprender estão fundados em uma concepção de mundo e a 

ciência facilita uma visão mais global e elucidativa, especialmente numa época em que 

a supremacia da ciência tem sido amplamente reconhecida. A universidade, sendo 

considerada como instituição principal de produção e circulação do conhecimento, tem 

sido também o lugar de produção dos modos de fazer ciência que nem sempre são 

explicitados entre aqueles que dela se ocupam. Segundo a autora, percebe-se que o 

poder da ciência tem dado ao conhecimento veiculado na universidade um caráter 

privilegiado e, sobretudo, exercendo um controle nos mecanismos de sua produção e 

distribuição. 

O conhecimento, na universidade, representa um espaço de 
poder, definindo limites e 'propriedades' para os que o dominam. 
Cada indivíduo ou departamento tem sua especialidade e, assim 
como 'respeita' o campo do colega, reage quando se sente 
invadido em seu terreno de saber. Os títulos qualificam as 
pessoas e permitem ou impedem o exercício do conhecimento, 
definindo profissões e dividindo papéis sociais, interferindo, 
desta forma, na organização econômica da sociedade (CUNHA, 
1998, p. 20). 
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Para Freire, a formação não se dá por mera acumulação, mas é uma conquista 

realizada com muitas ajudas: dos mestres, livros, das aulas, etc. Entretanto, depende 

sempre de um trabalho pessoal. Ninguém forma ninguém. Cada um forma-se a si 

próprio.  Sendo próprio de cada sujeito, no processo de formação, o desenvolvimento 

das competências ocorre a partir da aproximação entre teoria e prática, isto é, o estímulo 

ao desenvolvimento das habilidades proporciona ao próprio sujeito descobrir-se e atuar 

competentemente.  

 “Aprender, eu acho que é um ato do sujeito...” (EMISSOR). 

A esse respeito, também Nóvoa (2001) afirma que a formação pertence ao 

próprio sujeito cujo processo está inscrito na própria vida, nas experiências, no passado, 

etc e também nos projetos de vida, na idéia de futuro.  

“... aprender é unir o ser e o saber com o saber fazer” (MENSAGEM). 

Mensagem, concordando com Paulo Freire, percebe o ensino como um fazer 

permanente que se refaz constantemente na ação, pois como ele mesmo afirmou, “para 

se ser, tem que se estar sendo”.  

Fica-nos claro, na fala abaixo, que aprender para Decodificador é oferecer 

situações desafiadoras, sob diferentes perspectivas. A partir desse processo é possível 

ocorrer aproximação entre a teoria e a prática e promover a união entre o saber e o saber 

fazer. Acreditamos que esse processo é pessoal e intransferível, que é construído no 

cotidiano e que deve ser sistematicamente realimentado, refletido e reconstruído.  
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“... aprender é você fazer coisas. Pode ser de uma área do saber de você ter 

novas experiências...” (DECODIFICADOR). 

Na perspectiva de Emissor, aprender é inerente ao processo de ensinar, 

estabelecendo uma relação dialética entre ambos. 

“Eu não percebo o ensinar sem o aprender. É uma relação igual a de uma 

venda. Só existe a venda, de fato, quando alguém compra. Não é assim? 

Então, só existe ensino se eu faço com que alguém aprenda” (EMISSOR). 

Esta assertiva de Emissor nos leva mais uma vez a Paulo Freire, que defende não 

existo o docente, sem discente.    

  

Significado de ser Professor... 

Admirador de Florestan Fernandes, Emissor tal qual o grande sociólogo, 

também critica a pedagogia tradicional e também discorda da postura dos educadores 

distante do processo social, acreditando que estes deveriam estar engajados na tarefa de 

transformação social. Desta forma, Emissor faz da Educação um dos temas centrais da 

sua vida. Para ele, não pode existir estado ou sociedade democrática sem uma educação 

democrática. 

“Ser docente é ser um educador, não é só ensinar não. Tem que entender a 

problemática dos alunos, tem que saber que eles são diferentes... eu acho  

que temos o dever de promover o acesso ao conhecimento” (EMISSOR). 
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Educar é diferente de ensinar. Ensinar é transmitir um conhecimento adquirido 

anteriormente. Mas educar é muito mais que isso. Quando um professor ou uma 

professora se predispõe a educar, está dando um passo a mais para além de ensinar, 

passa então a ser um educador. Paulo Freire dizia que era preciso partir do 

conhecimento e da cultura do educando para haver avanços na leitura do mundo de 

modo a interferir na realidade objetiva, como sujeito da história que todos e todas 

somos.  

É através da relação entre o educador e o educando, que se consolida a educação 

como prática da liberdade e de respeito à cultura de cada grupo, à diversidade e às 

pessoas. 

“Eu luto muito pra que o aluno fale, participe das discussões de sala. Ele 

precisa construir textos. Então, ele desenvolve muitas coisas [habilidades] 

que eles nem sabe que têm” (EMISSOR). 

A forma de pensar em como se dá a construção do conhecimento, pelo aluno, 

para Emissor, nos dá evidências de que este educador, através do incentivo e do 

desenvolvimento dos textos, consegue desvelar os sentimentos e as capacidades dos 

alunos ao mesmo tempo em que desenvolveu um sentimento de auto-estima para os 

mesmos.  

Essa abordagem educacional de Emissor traz à tona a criatividade e a 

sensibilidade, ao mesmo tempo em que incentiva um outro olhar docente sobre a 

universidade, que deve ser vista não apenas como um lugar onde o ensino formal 

acontece, mas também onde, através educação integral, busca-se desenvolver talentos 
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através dos próprios talentos que cada aluno já possui. Tal abordagem nos faz citar 

Paulo Freire, que nos animou desde sempre a nos basear nos princípios de uma 

educação libertadora, onde o mundo pudesse ser visto com um outro olhar e a sala de 

aula fosse mais que um espaço de aprendizagem do que o professor tem a ensinar, mas 

que seja principalmente um espaço de intercâmbio de idéias e experiências do  cotidiano 

de educadores. 

 “...E professor universitário é que é diferente mesmo. Tem que ser 

educador, formador, mesmo. Não é só ter um título pra ser professor 

universitário, não. Se bem que muitos pensam que é só isso” (EMISSOR). 

Emissor estabelece, assim, uma relação da titulação com a postura de seus ex-

professores. Para eles, o título confere características pessoais e profissionais - como, 

por exemplo, um grau de superioridade - expressas por meio de habitus revelados, nas 

falas, pelas expressões “pose de doutor”, “eram muito estrelas”, “um doutor desses aí” e 

que contribuíam para o distanciamento do professor do aluno da graduação.  Buscamos 

em  Bourdieu,  referência sobre a concepção da titulação. Para Bourdieu (1990), o título 

escolar é um capital simbólico universalmente reconhecido, que outorga a quem o 

possui uma qualificação socialmente reconhecida. Segundo as categorias de percepção 

que ele impõe, as relações de força tendem a reproduzir e reforçar as relações de poder 

que constituem o espaço social. 

“Eu penso assim: professor, docente, eu acho que é  muito mais um 

educador. A gente tem um papel simplesmente de formar. E isso está muito 

distante aqui na universidade, porque quando a gente chega na 

universidade (se torna  professor universitário), acha que o sujeito já vem 
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formado  e que a gente tem apenas que transmitir conhecimento para sua 

formação profissional, mas eu acho que o docente tem que aliar ao 

conhecimento específico, a  formação acadêmica em determinada área de 

conhecimento. Ele também tem que discutir outras questões” 

(MENSAGEM). 

À medida em que iam falando sobre as concepções que tinham sobre “ser 

professor” e de quais conhecimentos a prática docente necessitava para ser exercida, os 

professores mostravam um forte ponto de convergência: a relação prazerosa que se tem 

com a docência. “Não consigo me ver, não sendo professora”; “é uma satisfação 

pessoal”; “eu gosto de ser professor”, são algumas das expressões usadas para definir a 

relação com a docência. 

 “Docência é um sacerdócio. Não é uma atividade profissional. Às vezes eu 

digo que só é professor quem é doido. Eu estou falando do professor que 

buscou a profissão de professor, não é a aquela pessoa que apareceu uma 

vaga, vai ensinar, entra na sala de aula, passa o conteúdo, sai e vai 

embora... eu falo daquele professor que realmente escolheu como profissão 

professor e que se preocupa com a formação de pessoas. (MENSAGEM). 

Percebemos, na fala acima, que Mensagem tem uma concepção acerca da 

docência que se aproxima de Giles Ferry ( 1975 ), que nos anos sessenta escreveu que a 

atividade do professor tinha como referência o modo do “bom professor”. Este exercia 

uma função social transcendente, era um verdadeiro modelo moral e político, não 

apenas porque era tomado como um cidadão exemplar, mas também porque era visto, 

como um sacerdote a serviço do saber. A sua vida confundia-se com a sua missão. Ser 
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professor era a manifestação de uma vocação ou missão transcendente, não o exercício 

de uma profissão. 

A concepção de ser professor, delineada nas entrevistas, mostra uma 

preocupação com o compromisso de ir além da transmissão dos conteúdos. Emissor fala 

da importância de compartilhar os conhecimentos e as experiências de vida, valorizando 

as ações do professor, que servem de modelo de referência para os alunos: sua lealdade 

e honestidade; sua responsabilidade por ser exemplo, para com os alunos. 

“No início, quando eu passei no concurso daqui [da instituição] eu tive 

que assumir logo e não tinha dado tempo de preparar a aula. Quando eu fui 

pra sala eu falei para os alunos” (EMISSOR). 

Os professores falam também da sensibilidade que o docente precisa ter ou 

desenvolver para sentir como é o grupo de alunos, além do domínio do saber teórico e 

prático e da valorização do ser humano.  Essa valorização é traduzida através da 

afetividade que o professor expressar em relação aos alunos. Para Emissor a afetividade  

é necessária no processo de ensino aprendizagem, mas é o aluno que deve sentir. 

“Eu acho que a afetividade influi muito no processo de ensino-

aprendizagem... porque cria uma relação mais próxima. Ajuda tanto no 

ensino como a pessoa também. É um processo psicológico. A gente vê que 

muitos alunos se inspiram no nosso trabalho, nas nossas atitudes. A partir 

dessas nossas atitudes, eles se interessam mais, não só pelos conteúdos, 

mas pelos comportamentos dos professores. Então, a afetividade ajuda 

muito na aprendizagem...” (EMISSOR).   
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Para Decodificador, o professor se perpetua ao passar seus conhecimentos 

teóricos e práticos para os alunos, o que  necessita  uma atualização constante  devido a 

velocidade de produção de conhecimentos, na área comunicativa.  

“Uma forma de você não ficar perdido, é você estar ligado na questão 

teórica, mas também estar ligado na questão dos meios (de comunicação), o 

que a televisão mostra, o que o jornal mostra, o cinema, a música e que 

ligação tem isso com os movimentos estéticos da atualidde e os antigos. 

Você agindo dentro desse parâmetro, não tem como ficar feito um peixe 

fora d’agua, ou colocando em sala de aula coisas que não servem para 

nada” (DECODIFICADOR). 

Um outro dado importante a considerar na transição dos sujeitos da condição de 

comunicador a professor tem a ver com a aproximação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão. Por exemplo, a aproximação do ensino, da extensão e da pesquisa foi 

abordada por Mensagem e Emissor, em seus testemunhos, embora, no momento, 

Mensagem não esteja envolvida em nenhum projeto seja de pesquisa ou de extensão.  

Discutindo a questão do preceito constitucional da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão como pedra angular do ensino superior, no sentido de se 

caracterizar como “algo que é uno, acontecendo de forma global no interior do ato 

pedagógico” (p.191), Cunha e Fernandes (1998) defendem a construção de um novo 

paradigma de ensinar e aprender, a partir de um esforço intencional e de mudança da 

concepção epistemológica e pedagógica, cujo ponto de partida deve ser a compreensão 

da natureza da prática docente. 
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“Eu acho que é uma coisa que falha nas universidades. A universidade 

trabalha com um tripé: extensão,  ensino e pesquisa. A gente vê que há um 

certo status para a  pesquisa, em segundo nível vem o ensino, e por último, 

muito por último, a extensão. Quando eu acho que deveria tudo isso 

trabalhar como conjunto. Eu acho que a extensão, a pesquisa e o ensino 

caminham juntos” (MENSAGEM). 

Os professores participantes da pesquisa revelam em suas falas que é preciso 

tornar mais significativo o trabalho pedagógico na universidade, ao lado da pesquisa e 

extensão, estimulando os docentes a refletir sobre questões de ensino e aperfeiçoar a sua 

prática em sala de aula. O que leva à necessidade de integrar essa prática ao projeto 

pedagógico do curso e da própria instituição em que esses docentes estão inseridos.  

“É muito importante a aproximação entre o ensino e a pesquisa. Eu diria 

fundamental, principalmente nessa área que a gente trabalha, de 

Comunicação. Um profissional bom, ele tem que ser um pesquisador, mais 

aí o professor que  normalmente é ligado só em ensino, ele é menos 

reconhecido, pela academia” (EMISSOR). 

Discutindo o primado da pesquisa na Universidade, Kourganoff (1990) critica o 

fato da competência pedagógica, da dedicação ao ensino não contar na carreira do 

professor universitário. “Assim, paradoxalmente, no ensino superior, o ensino não é 

jamais considerado como a principal função de um professor” (KOURGANOFF, (1990, 

p.108). Frente a esse quadro, Paoli (1988, p. 47) lança a hipótese de que, “na cultura 

universitária existe uma corrente de pensamento que julga o ‘dar aulas’, ou ‘ensinar’ ou 

‘orientar’ como alguma coisa que não vale a pena”.  



 

 

204 
 

 
“Existem professores que são excelentes teóricos, pesquisadores, mas que 

não são muito bons em sala. Outros desempenham melhor papel 

trabalhando com comunidade. Enfim, depende do contexto que cada um 

está vivendo...” (MENSAGEM).    

 

5.3 – Início da Carreira Docente 

5.3.1 – As Primeiras Experiências  

 O início da trajetória como professor do curso de Comunicação Social é 

marcada por sensações ambíguas. A excelência técnica, como diagramador de um 

grande jornal, por exemplo é condição necessária para sua integração ao corpo docente. 

Esse reconhecimento é importante para o profissional. Agrega-se a isso o fato dos 

profissionais entrevistados descreverem seus primeiros contatos com a docência, como 

momentos difíceis. 

“Eu tinha dado aula no segundo grau em São Paulo, durante um curto 

período. Foi uma experiência muito complicada, no sentido de que dava 

aula bem, gostava de ficar entre os alunos, mas eu tinha dificuldade de 

integração com os professores. Depois eu dei aula durante dois anos numa 

faculdade privada de Comunicação” (EMISSOR). 

Durante os cinco primeiros anos, os professores passam por um período de 

adaptação, algumas vezes acompanhada por sensações negativas que refletem 

insegurança, por não possuírem preparação formal para a docência. 
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 “Quando eu passei a dar aula, como professor, foi apenas uma extensão ou 

multiplicação de uma área de minha atuação. E passei a descobrir com 

muito prazer. Um prazer pessoal” (DECODIFICADOR). 

Segundo Huberman (1995), a entrada na carreira (primeira fase descrita por 

Huberman) compreende, aproximadamente, os três primeiros anos de ensino. Essa fase 

é onde ocorre a “tomada de contato inicial com a sala de aula” (p. 39). Uma 

característica importante dessa fase é o aspecto de exploratório da carreira, que pode se 

dar de maneira sistemática ou aleatoriamente, fácil ou problematicamente e, finalmente 

pode ser concludente ou enganador. É um período de sobrevivência e descoberta que 

pode ser favorecido ou não por condições pessoais e institucionais, podendo ser fácil ou 

difícil, entusiasmador ou decepcionante. De forma simultânea, o professor se depara 

com a realidade do fazer-docente onde as preocupações consigo mesmo se sobrepõem 

às preocupações da descoberta da complexidade de sua ocupação. Dois sentimentos 

coexistem: a responsabilidade e a descoberta, embora um deles possa predominar ou até 

mesmo ser único. 

À fase inicial de entrada na carreira, segue-se a fase de estabilização (quatro a 

seis anos de carreira) quando ocorre o compromisso definitivo com a docência, 

geralmente acompanhado de um sentimento de competência pedagógica progressiva, de 

pertencimento a um grupo docente e de domínio da situação. A docência é percebida 

pelos professores em termos positivos de confiança e de segurança. 

Embora o autor citado tenha como referência professores recém saídos da escola 

de formação de professores e não faz a referência a professores de nível superior, 

acreditamos que esse mesmo processo ocorra com os professores de Comunicação 
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Social quando iniciaram suas atividades como docentes universitários. Embora não 

possamos falar em “choque” entre a docência imaginada e a prática, seria correto pensar 

que o choque se dá entre o exercício profissional – “ser comunicador social” - e a 

docência. Os professores entrevistados reconhecem as dificuldades desse início, 

associando sensações de ansiedade às primeiras atividades como docente. Trata-se, 

portanto de uma época em que ele está em processo de se tornar professor, um processo 

de “vir a ser” professor. 

 “Eu não pretendia fazer concurso, mas aí apareceu o concurso aqui da 

universidade. Eu fiz e depois que eu passei, pensei: é, agora é enfrentar a 

sala de aula. Me deu um aperto na barriga, mas aí eu pensei: bom, eu vou 

lá. E  fui, mas, foi um esforço muito grande” (EMISSOR). 

Muitos professores só descobrem sua “vocação” para docência quando estão em 

sala de aula, depois de terem passado a difícil experiência das primeiras aulas. 

 “Quando eu fui chamado por uma IES  e disse: eu posso não  saber dar 

aulas, mas eu sei fazer um jornal, montar um jornal e acho que sei ensinar 

as pessoas a fazerem isso. Com essa tranqüilidade eu fui dar aula. Na 

verdade, eu estava muito  ansioso” (DECODIFICADOR). 

Silva (1997) analisa as dificuldades de professores em seu primeiro ano de 

docência, recém saídos da escola de formação de professores e, citando Veenmann, fala 

do “choque com a realidade” que acontece quando o professor começa a vivenciar o dia 

a dia da sala de aula, tempo esse que não pode ser delimitado em um período limitado, 

mas se delicia como um processo complexo e prolongado. Também Tardif e Raymond 
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(2000) acreditam ser essa época de início de carreira docente tempo de reajustes que são 

feitos em função da realidade de trabalho, lembrando que essa fase é denominada 

“choque de transição” ou “mesmo choque cultural”, considerando um período crítico de 

aprendizagem da profissão. 

  “Quando eu fui comunicada desse fato (de que todos os docentes que foram 

contratados como docentes, teriam que entrar em sala de aula), então eu vivi 

exatamente um drama: e agora, como é que vai ser? Então quando eu comecei a ver 

qual disciplina ia dar, como iria me comportar, era uma situação nova para mim. Era 

nível universitário e a minha experiência era no ensino fundamental. Mas depois 

daquela  primeira fase, de uns anos, na verdade, eu me apaixonei pela profissão e 

descobri que nasci para isso” (MENSAGEM).    

Tendo certeza que o conteúdo apenas era insuficiente para o preparo de uma 

aula, Decodificador acreditava no início da sua carreira que saber o conteúdo e conhecer  

pedagogia consistiria numa preocupação a mais para ele. 

“De repente isso (conhecimentos pedagógicos) podia ser uma coisa que me 

atrapalhasse, que me amedrontasse porque eu teria duas preocupações que 

era com o conteúdo e ao, mesmo tempo, ter que dominar uma metodologia. 

Algumas vezes eu tentei fazer aquela coisa mais clássica que é uma ficha de 

aula, organizar os assuntos em subitens. Levei para a sala de aula e com a 

segunda pergunta do aluno, a minha ficha tomou outro rumo... então, 

quando você domina o conteúdo e uma pergunta do aluno leva você a sair 

daquele roteiro, você fica mais à vontade. Eu, pelo menos me senti à 

vontade” (DECODIFICADOR). 
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Fica muito claro para todos os professores entrevistados que saber sobre o tema 

e o conteúdo da aula para eles, é insuficiente e outros saberes, ainda não muito bem 

definidos, são necessários para a atividade do professor. Emissor e Decodificador se 

preocupam com as necessidades do aluno para a formação do jornalista. 

“A gente pega o aluno sem saber de nada. Eles têm muita informação, mas 

não tem análise de mundo, visão de mundo. Porque formar jornalista no 

modelo que o mercado quer, verticalizado, é seguir um manual, que 

também é uma sistematização de um pensamento de mundo. Mas se o aluno, 

futuro jornalista não tiver um preparo anterior, um preparo mais amplo, 

você vai trabalhar, mas tem que ter uma visão crítica e não reproduzir, 

simplesmente”  (EMISSOR). 

Emissor assume um compromisso fundamental e de forma muito clara com os 

alunos, ele os vê como pessoas que desejam aprender e preparar-se profissionalmente, 

não apenas com a burocracia que regula as titulações e os acessos às profissões. 

A preocupação de Emissor se assenta nas bases necessárias para que o aluno 

possa e queira continuar se aprofundando no âmbito científico, quando deixar a 

universidade e comece a fazer parte do mundo profissional. 

“Infelizmente a gente é muito submetido à lei de mercado. As pessoas fazem 

universidade e depois querem trabalhar. Então você vai preparar o aluno 

para este mercado. Porque há determinações do MEC, do Banco Mundial 

para que os cursos de Jornalismo se tornem cada vez mais técnicos. E os 

alunos aprendem a técnica de fazer jornal e quando chegam aos jornais, 
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diante de situações inusitadas não sabem como agir, porque faltou um 

embasamento filosófico. Esse aluno não estudou economia mundial e de 

repente num jornal vai fazer um texto sobre uma guerra, e aí como é que ele 

vai escrever esse texto? qual é o critério que esse jornalista vai utilizar para 

Julgar eticamente uma guerra? Se ele não se fundamentou bem na 

universidade? Então eu acho a técnica importante, inclusive eu ensino 

disciplinas que usam a técnica, mas acho fundamental que o aluno saiba 

pensar, tomar decisões. Se ele sabe tomar decisões, a técnica ele aprende, 

qualquer uma que apareça” (DECODIFICADOR). 

Mensagem e Emissor ressaltam a necessidade do professor se fazer entender 

pelos alunos, sem conseguirem especificar quais os saberes implicados para um maior 

entendimento. 

“Eu acho que ter uma boa oratória... é importante pra exposição. Porém, o 

fundamental que eu acho é a capacidade de fazer diálogo. Uma boa 

oratória é importante no sentido dela poder proporcionar o diálogo. Eu 

penso nesse sentido, mais do que a oratória, propriamente dita”  

(EMISSOR). 

Emissor pensa e efetiva uma docência dialogada e nas suas práticas de ensino. 

Percebe-se a preocupação com o saber pedagógico, que implica na mobilização 

de conhecimentos acerca da forma de condução dos saberes curriculares a serem 

transmitidos. 
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“É necessário que a gente tenha uma linguagem clara, que use o repertório 

lingüístico conhecido pela turma pra que a gente possa transmitir de forma 

mais adequada os conteúdos” (MENSAGEM). 

Harbermas defende através da teoria da competência comunicativa que a 

linguagem deve ser entendida como uma instância mediadora para o processo de 

construção do conhecimento.  

“Meu discurso não levanta a platéia, não deixa as pessoas (alunos) ligadas. 

Eu sempre tento, mas meu discurso não faz com que as pessoas 

desenvolvam um interesse coletivo” (MENSAGEM). 

Decodificador também ressalta a necessidade do comunicador que se torna 

professor, possuir outros saberes, além dos disciplinares e experenciais, que ele 

denominou aptidões. 

“Uma deles é paciência e a outra é voltada que as pessoas com as quais 

você está lidando realmente aprenda os conteúdos” (DECODIFICADOR). 

A necessidade de outros conhecimentos além do saber comunicacional – saber 

disciplinar – se faz sentir a partir das primeiras incursões no ensino para todos os 

professores entrevistados. Atualmente, todos ainda acreditam na importância do 

conteúdo, mas que é fundamental a aquisição de outros saberes. 

“O professor às vezes tem uma bagagem teórica muito boa, tem uma 

experiência de mercado excelente, mas falta a ele noções de planejamento 

de aula, noções de didática e de conhecimento pra ele exercer a profissão 
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docente, poruqe você é muito mais cobrado nessa questão do conhecimento 

teórico, porém, é notório que falta ao professor uma formação mais 

específica, em metodologia e didática, por exemplo” (MENSAGEM). 

O fato de ter cursado no Mestrado e no Doutorado a disciplina Metodologia do 

Ensino possibilitou a Emissor uma maior compreensão da atividade docente. 

“Se o professor não tiver uma visão maior de educação, como eu tive só no 

mestrado e no doutorado, ele vai ser um professor para produzir o modelo. 

A prática dele em sala de aula vai ser muito pobre, ela é rica no aspecto 

prático, da experiência, mas do ponto de vista crítico não” (EMISSOR). 

Analisando a relação do investimento acadêmico formal com a prática 

pedagógica, identificou-se apenas um professor doutor que afirmou que  o investimento 

no Mestrado e Doutorado melhora a prática pedagógica, embora reconheça que o 

conhecimento adquirido na pós-graduação está num nível muito elevado, em relação à 

capacidade dos alunos da graduação. 

“Eu achei muito bom o doutorado. Mas ainda acho que o nível de lá pra cá 

[referindo-se ao doutorado da instituição do sudeste] é muito alto, para os 

alunos daqui. Eu acho” (EMISSOR). 

Os demais professores titulados que participaram da pesquisa, relataram que o 

investimento no Mestrado e Doutorado interferiu positivamente na sua prática 

pedagógica, pois melhorou a aula porque melhorou sua habilidade para a leitura, 

aprimorou o método, aumentou o seu conhecimento e possibilitou contato com uma 

bibliografia mais ampliada.  
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“Quando eu paguei essas disciplinas (de educação), eu passei a dar os 

conteúdos tendo como pano de fundo os movimentos estéticos, a partir de 

uma visão histórica. Antes eu não achava importante passar para o aluno 

como era antigamente, bastava dizer as características estéticas do 

momento atual” (DECODIFICADOR). 

É possível buscar a explicação da afirmação destes professores na teoria de 

Bourdieu (1992), quando ele afirma que as transformações das práticas passam também 

pelas transformações do habitus e, sendo a prática pedagógica uma operação de 

conhecimento estruturada a partir do habitus do professor, ela pode ser  beneficiada, na 

medida em que, ao ampliar seu capital cultural, o professor incorpora um novo habitus 

cultural e dispõe de maior capacidade para integrar os seus saberes com a sua 

experiência.  

 

5.4 – O Professor de Comunicação na “Fase dos Questionamentos” 

Segundo Huberman (1995), a partir da fase de estabilização que ocorre entre os 

7 e 25 anos de carreira docente, o profissional poderá seguir duas tendências: a fase de 

experimentação e diversificação ou a fase de questionamentos. Os docentes que 

seguem a trilha da experimentação fazem experiências com material didático, modos de 

avaliação, metodologia das aulas, constroem percursos de inovação pedagógica, são 

mais motivados, dinâmicos, participantes das mudanças e buscam novos desafios. 

Outros docentes, após a fase de estabilização, passam por “sensações de rotina até crise 

existencial” (p. 42). Esses não passam por uma fase inovadora, questionam a própria 
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trajetória e tendem a fazer um balanço da vida profissional, dos ideais e objetivos de 

início de carreira.   

“Há algum tempo atrás, eu tinha uma maior preocupação com as minhas 

aulas, eu me preocupava “mais” com a metodologia. Hoje, eu reconheço 

que não tenho mais aquele pique” .(MENSAGEM).  

“Eu faço free-lance, trabalho na minha casa à noite. Aliás, é graças a isso 

que eu aprendo mais a profissão e posso dar uma aula melhor. Mas seria 

impossível eu viver exclusivamente do salário de professor. Antes do 

governo “apertar” a classe de professor, havia uma dedicação maior, pra 

pensar numa aula melhor. Mas, hoje a gente tem que buscar outras rendas 

pra complementar, o que nos foi tirado, aí complica” 

(DECODIFICADOR). 

 “Quando havia aquele incentivo do governo FHC, que já tinha vindo do 

governo Collor, para que os professores se aposentassem. Eu vi gente que 

tava dando o melhor de si e foi incentivado a se aposentar. Eu disse para 

mim mesmo: a vingança que eu posso fazer contra isso, é ficar dando aula. 

Eu fiquei dando aula e conseguindo o excedente fazendo outras atividades, 

por fora” (DECODIFICADOR). 

Uma nova época, dos 25 aos 35 anos de carreira, dois caminhos são possíveis: 

serenidade e distanciamento afetivo, pois o docente se torna menos vulnerável às 

críticas. A sensação de confiança e serenidade aumenta, assumindo uma atitude mais 

tolerante na sala de aula. O distanciamento entre professor e aluno ocorre pela diferença 
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de valores e crenças próprias de cada geração. Outros professores nessa fase passam por 

um período de conservadorismo e lamentações onde se queixam dos alunos, do 

ensino, da política educacional e dos colegas e, com resistência à mudanças, aparece 

uma nostalgia do passado. Essa fase também é influenciada pela história pessoal do 

professor e pelo contexto de seu trabalho.  

“Eu acho que a gente chega a uma fase que não sente mais o mesmo vigor. 

Eu não tenho vontade de lecionar fora daqui da instituição, eu não tenho 

vontade de lecionar mais. Eu não quero parar agora, a atividade docente. 

Mas, sala de aula é uma atividade que eu não pretendo continuar, quando 

eu me aposentar”. Eu quero me aposentar enquanto professor, mas 

pretendo exercer a minha profissão de Comunicador Social” 

(MENSAGEM ). 

“Eu acredito que esteja passando por uma fase de distanciamento sim, mas 

de distanciamento afetivo, “jamais” (MENSAGEM). 

Huberman (1995) descreve a fase final da vida docente como uma fase de 

desinvestimento, caracterizando-a como um fenômeno de recuo e interiorização, mas 

que acredita não estar inteiramente demonstrada na carreira docente. O desinvestimento 

pode ser amargo ou sereno dependendo da trajetória pessoal e profissional percorrida 

pelo docente. 

“A minha dedicação às disciplinas hoje, tem decrescido, o meu desempenho 

em sala de aula, hoje, eu avalio como decrescente” (MENSAGEM). 
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Emissor e Decodificador se preocupam com as necessidades do aluno para a 

formação do jornalista: 

“A gente pega o aluno sem saber de nada. Eles têm muita informação, mas 

não tem análise de mundo, visão de mundo. Porque formar jornalista no 

modelo que o mercado quer, verticalizado, é seguir um manual, que 

também é uma sistematização de um pensamento de mundo. Mas se o aluno, 

futuro Jornalista não tiver um preparo anterior, um preparo mais amplo, 

você vai trabalhar, mas tem que ter uma visão crítica e não reproduzir, 

simplesmente” (EMISSOR). 

Para Decodificador estar no doutorado e ter passado pelo mestrado o ajudou a 

entender a importância da sistematização do conteúdo e que, apenas ter o domínio do 

mesmo não é condição suficiente para desenvolver a prática docente. O trecho abaixo dá 

a perceber a necessidade do professor tratar o conhecimento em função da 

aprendizagem do aluno. 

“Quando eu paguei essas disciplinas [de educação], eu passei a dar os 

conteúdos tendo como pano de fundo os movimentos estéticos, a partir de 

uma visão histórica, mas vão obedecendo uma evolução. Antes eu não 

achava importante passar para o aluno como era antigamente, bastava 

dizer as características estéticas do momento atual” (DECODIFICADOR).  

 



 

 

216 
 

 
5.5 – Sou Comunicador Social, Ponto. Professor, nem tanto... 

   Os comunicadores-professores entrevistados, mesmo apresentando um 

investimento acadêmico formal diferenciado, passaram pelo campo profissional da 

Comunicação ainda como estudantes e depois de formados. Possuem, portanto, um 

capital cultural proveniente da Comunicação incorporado e objetivado e que, 

conseqüentemente, tende a se refletir na sua prática pedagógica. O relato desses 

professores evidencia bem a presença de elementos do habitus profissional do 

comunicador em suas atividades acadêmicas desenvolvidas, não só na sala de aula. 

Muitas vezes, durante a entrevista, percebemos que, apesar de estar falando do 

lugar de professor, muitos deles revelaram que ainda se sentiam mais comunicadores do 

que professores. Por essa razão, já que esses professores transitam ou transitaram pelo 

campo da comunicação e pelo campo acadêmico, procuramos entender como se dá a 

interação entre os dois campos, se ela é equilibrada ou se predominam as características 

de um deles. De forma marcante e positiva, o  habitus de comunicador social se faz 

presente na sua atividade acadêmica. Uma evidência disso é que esses professores 

demonstram valorizar o conhecimento teórico ao mesmo tempo que entendem que uma 

forma de aproximar o aluno do mercado de trabalho é estreitar o relacionamento do 

mercado com a universidade. 

Procuramos também identificar, nos depoimentos dos comunicadores-

professores, suas impressões sobre as inter-relações entre a prática profissional no 

campo da comunicação e a prática docente, uma vez que todos exerceram ou ainda 

exercem atividades específicas de comunicador concomitantemente com a atividade 

docente. De acordo com as percepções identificadas, procurou-se refletir, a partir da 
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teoria de Bourdieu, como os comunicadores-professores, ao transitar por campos 

distintos, o da Comunicação e o acadêmico, cada um com sua estrutura e lógica 

próprias, integram os diferentes valores, saberes e experiências advindos dos dois 

campos e os incorporam Ao seu capital cultural, seu habitus, e que, conseqüentemente 

se reflete na sua prática pedagógica.  

“Ser Comunicador está muito mais relacionado a fazer circular as 

informações mais importantes produzidas pela sociedade em todos os 

âmbitos, no sentido de comunicar mesmo, não informar. E o professor tem 

que auferir o que o alunado está querendo, como estão chegando até eles as 

informações. Nesse processo emissor e receptor não são diferentes, apenas 

a pessoa que fala, o professor, é que tem o preparo? Tem o que transmitir? 

Não! A  base, o objetivo é uma interação, pelo menos deveria ser. A busca 

do professor, que é comunicador” (EMISSOR). 

Bourdieu (1983), ao estabelecer uma teoria da prática definida como “produto da 

relação dialética entre uma situação e um habitus” (p.19), leva em consideração tanto as 

necessidades dos agentes quanto a objetividade da sociedade. O campo se define como 

um locus onde se trava uma luta concorrencial entre os atores, em torno de interesses 

específicos que caracterizam a área em questão. A prática é conseqüência do habitus e 

da situação e ocorre no seio de um espaço que transcende as relações entre os atores. 

Como princípio gerador das práticas, o habitus tende a conformar e a orientar a ação e 

assegurar a adequação entre as ações do sujeito e a realidade objetiva da sociedade. Para 

ele. 
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Cada agente, quer saiba ou não, quer queira ou não, é produtor e 
reprodutor de sentido objetivo, porque suas ações e suas obras 
são produto de um modus operandi do qual ele não é o produtor 
e do qual ele não possui o domínio consciente; as ações 
encerram, pois, uma 'intenção objetiva' como diria a escolástica, 
que ultrapassa sempre as intenções conscientes (BOURDIEU, 
1983, p.15). 

  

Bourdieu afirma que os campos não são estanques e o indivíduo tem mobilidade 

para transitar entre os vários campos do espaço social. Cada campo tem características 

peculiares e o nível de reconhecimento de sua autonomia determina o tipo de jogo e as 

condições de luta que serão apresentadas aos agentes. Desta forma, o capital cultural é 

valorizado tanto pela autonomia quanto pela dinâmica do campo. 

Os comunicadores-professores,  refletindo sobre as questões relacionadas com o 

campo acadêmico e o campo da comunicação, procuraram encontrar estas inter-relações 

na sua formação acadêmica, na atuação dos seus comunicadores-professores, nas 

atividades que exerceram como estudantes e como comunicadores e nas atividades 

exercidas, atualmente, no curso de Comunicação Social da Universidade Federal de 

Pernambuco.  

Notamos que dois dos professores entrevistados relatam uma relação importante 

entre suas carreiras como comunicadores sociais e sua carreira docente, suas falas 

demonstram não apenas  pontos de convergência, mas que a influência mútua entre ser 

comunicador e ser professor pode trazer mudanças nas atividades nos dois sentidos: sua 

prática como comunicador enriquece sua atividade docente com exemplos vividos, 

deixando de ser a aula apenas reprodução do conhecimento produzido por outros.  
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 “A experiência profissional ajuda muito a docência. Ajuda bastante o 

processo do saber, mas nem sempre. Tanto é que quando você faz uma 

avaliação, você tem rendimentos diferentes em sala de aula. Se tudo aquilo 

que você transmite chegasse pra todos os alunos da mesma forma, as notas 

seriam únicas, todo mundo tiraria dez ou cinco ou sete, quer dizer, a nota 

seria do primeiro ao último as mesmas. O processo avaliativo reflete 

exatamente a forma como o professor transmite seus conhecimentos... 

Então, acredito que há diferença entre ter a experiência profissional e não 

ter. Eu mesma trago pra sala de aula muita da minha experiência, nas 

empresas, uso muitos exemplos...” (MENSAGEM). 

 “Eu diria que a prática profissional ajuda muito o docente, porque você 

pode dar exemplos de clientes que você atendeu e algumas coisas que você 

fez e não deram certo... Então o aluno sabe que você (professor) não esta 

inventando. Tem verdade nisso, e essa verdade você traz pra sala de aula e 

mata a curiosidade do aluno... mas de forma real. É importante ele (aluno) 

saber que não está lidando com alguém que trabalha com ficção” 

(DECODIFICADOR). 

Do mesmo modo que a atividade docente influencia a atividade do comunicador 

social, no sentido de, ao requisitar uma maior de atualização para se poder ensinar, a 

autoridade e confiabilidade em ser professor de uma universidade elevam o status da 

atividade de comunicação.  

“Hoje em dia, eu continuo fazendo alguns trabalhos profissionais na minha 

casa... e é daí que eu me mantenho atualizado... e se não fosse assim eu 
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ficaria fazendo uma atualização meio fictícia. Quando eu vou na sala de 

aula e o aluno me faz perguntas, essas experiências viram estudos de casos 

e eu posso até desmentir um livro, porque eu digo que na prática não é bem 

assim, como o livro ta colocando. Essa forma de ficar atrelado, nem que 

seja minimamente a alguma coisa do chamado “mercado”,  me mantém 

com autoridade professor universitário, me obrigando a estar comparando 

equipamento novo e, enfim, ficar atualizado, sem ficar defasado” 

(DECODIFICADOR). 

 “A vida acadêmica das leitura, está me ajudando a transformar o meu 

discurso mais organizado, mais harmônico” (DECODIFICADOR). 

Quando questionamos se para ser um bom professor bastava ser um bom 

comunicador, todos, sem exceção, defendem que é necessário ser um bom comunicador 

para ser professor, mas que isso apenas não era suficiente. À concepção de “bom 

comunicador” se faz acrescentar de outras exigências.  

“A excelência técnica enquanto comunicador não garante ao comunicador 

um bom desempenho como docente. Não é suficiente. O comunicador, às 

vezes, tem uma experiência de mercado excelente, mas falta-lhe uma 

formação mais específica... em metodologia, didática, pra que ele possa 

fazer um planejamento de aula e outras coisas” (MENSAGEM). 

 “O comunicador que quer ser professor precisa ter outras aptidões...” 

(DECODIFICADOR). 
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 “Para mim, o lado humano do aluno é muito importante. Eu penso que ele 

pode ser filho ou coisa assim. Eu tenho uma preocupação com a formação, 

com o desenvolvimento dele, enquanto pessoa. Não dá pra separar o 

pessoal do profissional. Preparar para o mundo e para o mercado é 

dialético. Eu penso assim. E tento fazer, pelo menos assim” (EMISSOR). 

 “Eu vou colocar duas (aptidões) que me ocorrem agora: paciência e 

habilidade para trabalhar com pessoas... Então cada um aprende num 

momento diferente... se for preciso eu repito 30 vezes... até ele aprender...” 

(DECODIFICADOR). 

Mensagem é o exemplo mais marcante, entre os entrevistados, de ter 

experimentado uma mudança significativa em sua trajetória profissional em decorrência 

dos incentivos recebidos de colegas da academia. A partir do contato mais próximo com 

outros professores, Mensagem se identificou com eles e começou a descobrir sua 

própria identidade profissional. 

“No início eu perguntava muito pra os professores que já estavam aqui há 

mais tempo, como eram as turmas, como eu deveria agir, observava muito, 

depois eu construí o meu próprio modelo” (MENSAGEM). 

Alguns autores definem acertadamente a docência como uma profissão moral, 

no sentido de que tem como objetivo a produção de determinadas transformações na 

subjetividade dos estudantes. O professor se propõe a "influenciar a vida de seus 

estudantes". A maioria dos docentes sabe o que faz. Ao menos isto é o que dizem 

muitos deles quando explicam porque escolheram esta atividade. Em outras palavras, a 
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tarefa do professor tem a ver com a mudança, ou melhor, com a produção de 

determinadas mudanças na vida de crianças e jovens. A experiência logo se encarrega 

de frustrá-los. O mal-estar docente é, em parte, resultado das expectativas não 

realizadas. 

“Docência é um sacerdócio. Não é uma atividade profissional. Às vezes eu 

digo que só é professor quem é doido. Eu estou falando do professor que 

buscou a profissão de professor. Não é a aquela pessoa que apareceu uma 

vaga, vai ensinar, entra na sala de aula, passa o conteúdo, sai e vai 

embora... eu falo daquele professor que realmente escolheu como profissão 

professor e que se preocupa com a formação de pessoas” (MENSAGEM). 

O ofício do docente, a que se refere Mensagem se caracteriza por uma série de 

contradições ou tensões. Entre elas cabe mencionar a que resulta de sua condição de 

funcionário assalariado e, ao mesmo tempo, profissional da educação.  

Com efeito, por um lado, na maioria dos casos, o docente é um funcionário 

assalariado, que trabalha em relação de dependência e recebe um salário (e não 

honorários). Como tal, é um trabalhador que, com freqüência, está sindicalizado e luta 

coletivamente pela defesa e melhora de suas condições de trabalho. Mas, por outro lado, 

o professor-funcionário é também um profissional, na medida em que o desempenho de 

sua atividade requer o domínio de aptidões racionais e técnicas que são exclusivas de 

seu ofício e que se aprendem em tempos e espaços determinados. Além disso, por 

tradicionalmente trabalhar em contextos institucionalizados, proporciona ao docente 

gozar, na classe, de uma margem variável de autonomia. Competência técnica e 

autonomia são componentes clássicos da definição ideal de uma profissão. Uma política 
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bem-sucedida de profissionalização dos docentes deve basear-se numa análise de fatores 

objetivos que, de uma maneira ou de outra, introduzem novos desafios à atividade do 

professor, mas também deve consultar o estado das representações (opiniões, atitudes, 

valorações, expectativas, etc.) dos próprios docentes sobre aspectos substantivos de sua 

própria atividade e sobre o contexto no qual ela se realiza. 

 “Eu diria que professor não é uma profissão, é uma função. Eu sou 

jornalista, eu posso ou não dar aula. Eu fiz um concurso para dar aula 

sobre um assunto, então a minha função é dar aula. Ser docente é um 

compromisso que assumi. Eu sou jornalista. Agora o que eu faço? Dou aula 

na UFPE. Eu aprendi a me colocar diante do mundo como jornalista. Eu 

sou comunicador social, ponto!” (DECODIFICADOR). 

Segundo Weber (1983), uma profissão deve ter ao menos três características 

fundamentais: a) emprego de conhecimento racional técnico; b) autonomia no exercício 

da atividade e c) honra profissional, ou seja prestígio e reconhecimento social. Nesse 

sentido, Weber afirmava que um profissional vive de e para sua profissão. 

Com isto, Weber queria dizer que o profissional tem uma vocação, ou seja, uma 

forte orientação afetiva, característica que se resume no clássico conceito da “vocação”. 

Mas, ao mesmo tempo, o profissional vive de sua profissão, ou seja, dela obtém os 

recursos necessários para sua existência individual e social. Os resultados de pesquisas 

sobre profissionalização docente indicam que o conteúdo vocacional está muito presente 

nas auto-representações dos docentes. 
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“Eu sempre me senti um professor, ou melhor, um educador, acho que está 

no sangue mesmo” (EMISSOR). 

“Há períodos que a gente tem um desenvolvimento menor, uma dedicação 

menor, por conta de uma série de exigências que a universidade faz e que a 

gente tem que atender. O período que eu me dediquei mais à academia foi 

nos anos de 96 a 98. Foi quando criamos o Mestrado daqui. Eu tinha uma 

preocupação muito grande com o Nordeste, em termos do curso de 

Comunicação porque a gente tinha menos doutores do que a USP, no 

departamento do curso de Comunicação da USP. Isso no Nordeste inteiro. 

A minha preocupação passou a criar no Nordeste uma identidade própria, e 

para isso precisávamos oferecer uma pós-graduação” (EMISSOR). 

O que nos chama atenção no relato desta entrevistada é a disponibilidade desse 

docente para desenvolver um trabalho coletivo, nos fazendo constatar que o 

estabelecimento do trabalho colaborativo entre professores, como o descrito na narrativa 

de Emissor, favorece que a equipe docente tenha coesão e organização, necessárias para 

responder de maneira satisfatória às limitações do entorno, criando estratégias para 

enfrentá-las ou mesmo buscar a sua transformação.  

Pelos seus relatos, podemos ver que Emissor é quem alcançou um maior grau de 

entrosamento e cooperação com relação aos colegas que atuam na instituição.  

Emissor descreve a intencionalidade de se fazer um trabalho conjunto com os 

professores do Departamento de Comunicação e também com os de outros 

departamentos e até de outros Estados, quando, em conjunto com docentes de diversas 
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regiões do país, participaram juntos de um projeto de Doutorado em Comunicação, 

visando minimizar a diferença existente, no tocante a esta titulação das universidades da 

região Nordeste com as da região Sudeste, Sul e Centro-oeste. 

Visualizamos, então, que a interação entre pares pode conduzir o professor a 

identificar a si próprio como cidadão e a constatar que os problemas enfrentados no 

cotidiano escolar estão vinculados à confluência de aspectos históricos, políticos, 

econômicos e culturais extremamente complexos, exigindo dele - ao buscar mudança 

na/da instituição - uma ação que vai para além da própria universidade, fundindo o seu 

papel de educador e de cidadão, como defendia Florestan Fernandes  (1986) .    

Segundo Florestan Fernandes, tal atitude implica, na organização dos 

professores em classe e na conjugação de uma prática pedagógica eficiente e uma ação 

política igualmente qualitativa .    
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5.6 – Formação Continuada  

 

“É imprescindível para o professor universitário a 
formação continuada. Agora existem, muitas outras 

formas de se aprender, de se atualizar. Mas, a gente se 
limita a universidade. A gente aprende na vida. Também. 

As acumulações das experiências, ajudam a gente a 
refletir melhor. Então não se aprende só na universidade. 

Eu mesmo acho a formação da vida importante, como 
também acho congressos, seminários, importantes. Mas  

acho que esses eventos viraram uma coisa 

mercantilizada.. Muitas vezes o professor está mais 
interessado na viagem do que nos temas, nas discussões, 

que vão acontecer”.  
 

(EMISSOR)     

  

Nos últimos anos, os dados sobre a formação continuada do professor 

universitário apontam alteração no quadro de várias instituições universitárias 

brasileiras, que têm promovido ações visando à avaliação e à qualidade do ensino. Essas 

ações partem, por um lado, das próprias instâncias superiores das universidades, ao 

desencadearem processos de avaliação institucional em que o ensino passa a ter 

relevância, recebendo pontuação adequada; e também ao implementarem ações de 

formação continuada dentro de programas de melhoria da qualidade do ensino de 

graduação. Outras ações envolvem diretamente os docentes de diferentes áreas do 

conhecimento que buscam aperfeiçoar sua prática pedagógica, assessorados por 

especialistas da área da educação.  

“Eu acho que precisaria ter mais conhecimento sobre Metodologia de 

Ensino, precisaria melhorar a didática” (EMISSOR). 

Os professores entrevistados mostram ter consciência da  necessidade de uma 

formação continuada que os capacitem para a docência e reconhecem a universidade 
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como parceira nessa formação pedagógica, embora não consigam aproveitar as 

oportunidades oferecidas pela instituição.  

“Eu nunca fiz curso, capacitações de didática, porque sempre chocou com 

uma atividade ou outra que eu estava desenvolvendo. Também não fiz 

nenhum esforço para ir. Eu só fiz uma capacitação do Virtus. Virtual. Mas 

sinto falta. Agora... você me perguntando. Passando por esse processo com 

você. Sinto falta” (DECODIFICADOR).   

Nem todos os docentes entrevistados buscaram a pós-graduação por iniciativa e 

interesse próprios ou visando uma formação para a docência. Alguns  buscaram a 

titulação para atender as solicitações internas da instituição. Apenas Emissor, buscou 

por  iniciativa própria a formação continuada. 

“Eu comecei a pensar qual era o papel de um jornal. Eu fui lá na USP e 

procurei alguma disciplina que me ajudasse também a minha atualizar eu 

me atualizei, fazendo o mestrado, e me convidaram para fazer o doutorado. 

Eu sempre gostei de estudar, de pesquisar, e fiz o doutorado, um pouco por 

acaso, também” (EMISSOR). 

“Eu fui fazer o mestrado porque tava uma pressão muito grande da 

instituição, por causa da avaliação interna. Mas eu gostei, tanto é que estou 

fazendo o doutorado” (DECODIFICADOR). 

Todos reconhecem que a universidade constitui o lócus ideal para essa formação 

continuada e ela, de fato, faz o seu papel, quando oferta essa formação continuada, 

voltada para o contexto pedagógico. 
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“Eu acho que a universidade é o lócus ideal para formação continuada, 

mais para a academia, para a educação continuada da academia, do 

professor universitário. Do profissional, não!” (MENSAGEM).  

“A universidade cumpre o papel dela. Divulga, coloca cartazes. Envia 

convites para nós professores sobre esses cursos de metodologia, de 

didática. Agora eu nunca fui. E não conheço ninguém que tenha ido” 

(DECODIFICADOR) .   

Sem desconsiderar a mudança positiva do cenário e focalizando o problema da 

prática concreta da sala de aula na Universidade, é importante registrar que a falta de 

compreensão do significado pedagógico de sua prática, muitas vezes, faz o próprio 

docente encarar a atividade de ensino como uma questão menor. Quando o interesse 

existe, falta fundamentação teórica para romper o senso comum que caracteriza essa 

prática, levando-o muitas vezes a buscar nos meios, nos equipamentos e recursos, a 

solução mágica para as questões pedagógicas, sem uma reflexão crítica sobre a sua 

prática (Foresti,1995). Na verdade, a academia tem se caracterizado por seu ensino 

teórico e livresco, atualmente muito questionado, frente às mudanças que estão 

ocorrendo na sociedade como um todo. 

“A universidade ofereceu a todos os professores, pelo menos no início do 

concurso, assim que terminei todo o processo seletivo um curso de didática 

para que eles pudessem conhecer novas metodologias. Mas eu, nunca fiz. 

Como eu já tinha um pouco desse conhecimento de metodologia e prática 

de ensino, pela minha formação, então no início, eu não tive nenhuma 

dificuldade em entrar em uma sala de aula, nesse aspecto” (MENSAGEM).      
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“Eu me  atualizo procurando ver o que tem de novo de software, e assim eu 

tento preencher a lacuna que’a capacitação’ que eu não fiz deixou” 

(DECODIFICADOR). 

Ao investigar indicadores para uma ação pedagógica crítica na Universidade, 

Scheibe (1987) defende que é preciso não acatar, na sua totalidade as estruturas 

autoritárias e burocratizantes da Universidade, e isso se faz através da promoção de 

“mudanças no trabalho pedagógico, na sala de aula, nas relações humanas e nas 

relações com o próprio conhecimento focalizado” (SCHEIBE, 1987, p.173), porém, a 

possibilidade de tais mudanças depende de um projeto de formação continuada do 

professor universitário, cujo ponto de partida seja a reflexão crítica sobre a prática . 

 “..Eu passei um bom tempo com uma mesma dinâmica em sala de aula, 

sem saber utilizar outros recursos tecnológicos. Ainda hoje, eu sinto que eu 

não as(novas metodologias) absorvi” (MENSAGEM). 

A própria presença de cursos de Metodologia e Didática do Ensino Superior, em 

cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, tem contribuído para despertar o interesse 

pelo ensino como uma das funções essenciais da Universidade, no conjunto da prática 

universitária (Sobrinho, 1992; p.8). Sobre a questão da formação continuada do 

professor universitário, os professores participantes da pesquisa pensam...  

“A Universidade até oferece cursos de metodologia, de didática. Eu não 

vou porque eu assumo muitos compromissos e acabo sempre deixando para 

depois, e acaba não acontecendo. Acaba eu não tendo tempo” (EMISSOR).  
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5.7 – Saberes Docentes: As Vozes dos Professores 

 

“Eu me descobri professora na sala de  
aula com os meus alunos... eu me descobri 

 docenteexercendo a atividade”   
 

(MENSAGEM). 

 

Um fator importante que foi evidenciado pelos professores participantes da 

pesquisa, se refere ao corpo discente atual. Os professores entrevistados revelam que 

são muitas as dificuldades que vêm encontrando para desenvolver sua prática 

pedagógica. Para a maioria, um dos problemas mais sérios é a falta de preparo dos 

alunos, uma característica que, segundo eles, pode ser atribuída ao perfil do aluno que 

chega à universidade, ao grau de dificuldade da disciplina, à falta de tempo para 

dedicação aos estudos e, até mesmo, ao envolvimento com novas tecnologias usadas 

como forma de entretenimento que, segundo um dos professores, por não explorarem o 

raciocínio, “emburrecem” os alunos. Outros fatores também apontados foram: 

indisciplina, falta de motivação, falta de certos hábitos e habilidades, como leitura, 

raciocínio, estudo, segurança nos questionamentos, que são essenciais para o 

acompanhamento do curso de Comunicação Social. Isto ocorre, segundo Bourdieu 

(1992) pois, na maioria das vezes, o sistema universitário está preparado para receber 

um público sob medida e, nem sempre, os docentes conseguem êxito no seu trabalho 

pedagógico porque não dispõem de condições para trabalhar as variações das 

características sociais e escolares dos seus alunos: 

“Eles (os alunos) têm um problema cultural. Todo mundo está acostumado 

a apresentar para o professor avaliar. Então, eles vão apresentar um 
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seminário, por exemplo, eles querem apresentar para mim para o professor. 

Eu peço para eles apresentarem, discutirem com os outros... é um pouco 

difícil conseguir isso...” (EMISSOR). 

“Eu acho horrível ficar falando com as paredes. Mas quando eles [os 

alunos], não lêem previamente os textos, a participação deles na aula fica 

comprometida” (MENSAGEM). 

“Eu os trato como sujeitos, mas muitos só mereciam ser tratados como  

objetos” (MENSAGEM). 

“Isso já tem a ver com a própria forma como eu encaro o aluno. Eu não 

encaro o aluno como um número. Eu tento ajudar ele a se descobrir. O 

aluno vai se descobrindo e descobre que ele detesta alguma coisa. Eu acho 

que é um conhecimento importante para ele. Eu não vejo isso como uma 

coisa só negativa não. Porque a gente, o professor não pode valorizar o 

ponto forte do aluno, que interessa para a nossa disciplina só não. Às vezes 

essa descoberta é muito reveladora” (DECODIFICADOR). 

Os conhecimentos pedagógicos acerca do conteúdo vão sendo construídos ao 

longo de toda trajetória do comunicador social que vai se tornando professor, através da 

construção de saberes ligados à sua prática como docente. A isso Saviani (1986) 

chamou de “saber didático – curricular”, associando os procedimentos técnicos – 

pedagógicos e a dinâmica de trabalho no âmbito da relação professor-aluno. Assim, 

apesar de possuir uma base teórica, a construção desse saber acontece na vivência da 
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sala de aula. Por esse motivo, podemos considerá-lo um saber da prática, um saber da 

experiência docente.       

Os saberes docentes também se estabelecem durante a atividade prática do 

professor, através das formas como esses conhecimentos são organizados. Shulman 

(1986) os denominou “conhecimento estratégico”, ou seja, o modo do professor agir em 

situações particulares, quando o inusitado acontece na sala de aula. Esse conhecimento é 

construído com a prática e assim tem proximidade com os “saberes experenciais”, 

defendidos por Tardif (2000), uma vez que estes nascem da prática e a ela se 

incorporam. Os professores entrevistados construíram e ainda constroem sua trajetória 

como docentes acreditando na existência desses saberes oriundos da própria prática. 

Fica muito clara a certeza dos professores entrevistados na existência desses 

conhecimentos que se adquirem na prática, na sala de aula e que constitui os saberes 

experienciais. Tais saberes vão se ajustando, tal qual a trajetória do docente. 

“Eu não me acho um mau professor. Agora, eu acho que tenho que 

melhorar um pouco o método de aula. Não esse método do diálogo, da 

discussão, mas um pouco mais a didática, porque para esse tipo de 

disciplina que estou dando, o método que eu tenho, funciona. Mas, e para 

outra disciplina? Então eu precisaria de mais um pouco de didática, 

conhecer outras dinâmicas” (EMISSOR). 

“A minha organização pedagógica foi sendo construída ao longo dos anos, 

naturalmente. Nas primeiras aulas. Você vai repetindo as mesmas práticas, 

as mesmas falas. Depois  ela vai se aperfeiçoando. É um processo auto-

ajustável”  (DECODIFICADOR). 
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 “A minha prática pedagógica foi toda construída por conta própria...” 

(MENSAGEM). 

Constatamos que o processo de construção da prática pedagógica antecede em 

muito a prática docente. Na verdade, suas raízes estão num período muito anterior, nas 

relações com seus ex-professores que marcaram a vida acadêmica e com seus familiares 

profissionais que, de certa forma, influenciaram de forma positiva ou não a escolha da 

profissão. 

“Minha mãe era professora e o meu pai era pastor evangélico. Porém, eu 

nunca me vi, sendo professor. A minha mãe enfrentava muitas dificuldades” 

(DECODIFICADOR). 

Nas falas como os professores descrevem as práticas pedagógicas que 

desenvolvem, percebe-se que, apesar das dificuldades enfrentadas no dia-a-dia, os 

professores não estão acomodados, pois de uma maneira ou de outra eles vêm buscando 

alternativas para enfrentar as dificuldades. Esta busca normalmente não vem de uma 

construção racional e refletida ou mesmo de uma ação pré-programada, ou de uma 

concepção teórica da pedagogia, mas grande parte vem  dos esquemas de ação, de 

percepção e de decisão parcialmente inconscientes que constituem o repertório de 

habitus do professor que, segundo Bourdieu (1990), formam uma “gramática geradora 

de práticas”. Tais conhecimentos correspondem ao saber atitudinal descrito por Saviani 

(1996), pertencendo ao âmbito dos comportamentos e vivências do ser professor: 

“Eu não me acho um mal professor, nem bonzinho, nem melhor que os 

outros, nem nada. Eu tenho às vezes algumas dúvidas sobre a qualidade das 
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minhas aulas. Mas, ao mesmo tempo eu tenho a certeza da honestidade 

dessa prática. Que não foi copiada” (DECODIFICADOR). 

Dentre os conhecimentos e saberes discutidos nas tipologias, estabelecidas por 

Tardif (2000), encontramos nas falas dos professores participantes desta pesquisa 

grande preocupação com os saberes disciplinares oferecidos pelo currículo do curso de 

Comunicação Social, uma vez que segundo os professores, esses saberes não estão 

sendo socialmente úteis ao mercado de trabalho.  

“Nós já tivemos aqui mudanças de currículo com discussões de quatro 

anos. Quando terminamos de formatar esse currículo, o mercado já estava 

lá na frente. Eu digo isso em relação às disciplinas que são específicas de 

formação. Já com as disciplinas de formação humanística, essas a gente 

não tem nenhum problema, embora os alunos façam críticas a esses 

conteúdos.  Elas jamais sairão do currículo pelo menos enquanto eu estiver 

por aqui. Eu vou brigar sempre para que os cursos de comunicação 

continuem com as disciplinas de base humanística” (MENSAGEM). 

A análise das entrevistas mostrou ainda algumas contradições entre os 

professores entrevistados, sobretudo no tocante ao atual currículo do curso de 

Comunicação Social. 

Esses pontos divergentes podem estar associados à ideologia que cada um, 

enquanto ser humano, carrega e, transpõe para o lado profissional. Quanto aos aspectos 

relevantes para uma construção efetiva de conhecimentos acerca dos saberes próprios da 

docência, que constitui o objetivo do nosso estudo, as opiniões em nenhum momento 
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foram conflituosas. Todos reconhecem suas lacunas, suas necessidades relativas a essa 

dimensão, porém, nenhum busca, tampouco participa das oportunidades que lhes são 

ofertadas pela instituição, para uma educação continuada. 

Através dos depoimentos supracitados, evidencia-se que os professores não 

participam da discussão e/ou elaboração dos programas das disciplinas, exceto àqueles 

que também acumulam alguma função administrativa no Departamento. 

Concluindo este estudo, destacamos diferenças significativas entre os  

professores participantes da pesquisa que refletem criticamente sobre a sua prática 

pedagógica. Verificamos que, embora os professores tenham domínio amplo, profundo 

e atualizado da disciplina que ensinam e possuírem o domínio de habilidades didáticas. 

Embora as tenham em maior ou menor nível, apenas um demonstra possuir o 

conhecimento do que é ensinar e que apresenta  habilidades ligadas à metodologia que 

criou, favorecendo a articulação do ensino/pesquisa, teoria/prática, conhecimento 

formal/conhecimento do cotidiano, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Corre 

riscos, tolera a ambigüidade e estabelece relações amplas e afetivas com alunos e pares.  

Quanto à metodologia de ensino que adotam reproduzem o seu próprio caminho 

na busca da construção do conhecimento, seguindo suas concepções de ensino e de 

aprendizagem, como processos e pólos distintos. Encontramos também, aqueles que 

seguem o paradigma da ciência moderna e os que utilizam os dois paradigmas e por isso 

sofrem mais intensamente as pressões que pesam sobre o seu papel de professor. Estes 

parecem não ter feito uma análise consciente de como ensinam, relacionando esse 

conceito de ensino com os de conhecimento e ciência que adotam. Não têm, portanto, 

uma prática docente refletida.  
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Segundo Vieira Pinto (1987), a educação modifica a personalidade do educador 

ao mesmo tempo que vai modificando a do aluno. Daí a necessidade de o professor  

praticar a organização crítica da sua aula, buscando os fundamentos, os pressupostos 

para cada coisa que faz e as respostas para suas dúvidas. É aí que entra o papel da teoria 

na prática pedagógica do professor. Nessas situações, a teoria é muitas vezes confundida 

com palpite, hipótese, doutrina, desejo, quando na verdade ela significa “um conjunto 

de conhecimentos que explicam a realidade” (VIEIRA PINTO, p. 87). Mesmo que 

nenhuma teoria explique completamente o ser humano e de haver teorias mais abertas e 

mais fechadas, é a partir da aplicação da teoria que o professor aumenta a qualidade da 

sua prática e, mediante esta, tem condições de reformular aquela (FORESTI, 1977) 

Também nos ficou evidenciado, que os professores participantes da pesquisa, 

tiveram várias e valiosas contribuições da literatura durante a construção do seu 

caminho de educador, o que colaborou para o aperfeiçoamento dos seus saberes 

docentes. 

Outro ponto a ser destacado diz respeito a importância de estudos como este na 

esfera universitária, uma vez que, os professores participantes da pesquisa, a partir da 

nossa interação revelaram perceber que a formação docente trata-se de um processo 

educacional contínuo. E que tiveram a oportunidade de ampliar a rede de significados 

sobre o conhecimento pedagógico. Tais contribuições possibilitam uma visão mais 

compreensiva de seu trabalho em sala de aula e do projeto da Universidade. Essa visão 

passa pela análise crítica da função social da instituição universitária, do significado do 

trabalho docente e dos paradigmas epistemológicos que orientam o processo de 

construção e socialização do conhecimento científico.  
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Das sínteses apresentadas neste estudo, ressaltamos também algumas reflexões 

essenciais à formação continuada do professor e à construção da prática pedagógica 

transformadora na Universidade. Primeiro, é importante compreender que o caminho se 

faz ao caminhar, nas palavras de Guimarães Rosa. Também há de se respeitar o 

momento e a trajetória pessoal de cada um e considerar que trabalhar o possível é o 

ponto de partida para o que se deseja.  

Além disso, é necessário envolver-se por inteiro com o ato pedagógico e com a 

formação do aluno, no processo de construção e reconstrução do conhecimento. 

Finalmente, é preciso buscar a unidade dos elementos essenciais da prática pedagógica 

no ensino superior: elementos técnicos, no sentido de garantir que a metodologia de 

ensino envolva o saber e o saber fazer, na articulação crítica entre conteúdo e forma; 

elementos epistemológicos, no sentido de compreender o conhecimento e o ensino 

como processos de construção; elementos humanos, tendo em vista o exercício 

adequado dos papéis em sala de aula e a interação plena entre professor e aluno, sem 

desconsiderar que a direção do processo é do professor, como autor do trabalho 

pedagógico; elementos políticos, no sentido de assumir o compromisso social do 

professor, a partir da sua conscientização sobre a função da Universidade, as estruturas 

de poder vigentes na instituição universitária, o papel do ensino no contexto de uma 

sociedade do conhecimento e a influência dos paradigmas na prática universitária.  

  

 



 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Comunicador Social que se tornou Professor de Comunicação 

Este estudo teve como eixo norteador, presente em todos os movimentos 

efetuados para o seu desenvolvimento, a questão: como o comunicador social se 

constitui professor do curso de graduação em Comunicação Social da UFPE? Esse 

questionamento permeou a elaboração dos instrumentos de coleta de dados, bem como 

sua análise e acompanha estas últimas considerações da pesquisa. 

Para respondê-la buscamos elementos teóricos da construção dos saberes 

docentes. Para tanto, realizamos uma aproximação com os autores que vêm tematizando 

a questão de modo a permitir o entendimento da percepção dos professores em relação 

aos saberes docentes. 

Através dos relatos dos professores, é possível perceber que nesse processo de 

construção como docentes, todos eles identificam o saber disciplinar como o 

conhecimento necessário  a docência,  lembrando que esse é o único parâmetro relevado 

para o início de suas atividades como professor. 
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Tal constatação nos remete a uma outra questão formulada no início do trabalho:  

esses professores tinham a percepção de saberes específicos da docência? Os dados 

empíricos reunidos nos revelaram  mais um importante ponto de convergência  

observado, todos os professores percebem a necessidade de aquisição de outros 

conhecimentos ligados à docência, como a didática e a metodologia. Porém tratam 

desses dois domínios da educação de forma genérica, pois apesar de não saberem o que 

contém, sabem que eles existem e,  muitas vezes, os explicitam, mesmo sem nomeá-los.  

Apesar de acreditar terem pouca preparação para a atividade docente, durante 

suas falas foram evidenciando diferenças entre as primeiras experiências docentes e a 

prática atual, caracterizando assim uma percepção homogênea da prática docente como 

produtora de saberes. A postura ética, o compromisso com os alunos e a inserção no 

mundo atual foram mencionados também pelos professores como conhecimentos 

importantes. 

Influências que direcionaram as suas práticas docentes são percebidas em 

relação a professores e fatos ocorridos durante o curso de graduação em Comunicação, 

confirmando o que estudos precedentes assinalam, ou seja, alguns saberes docentes têm 

sua origem em experiências anteriores referenciadas em seus professores e desse modo 

tendem a reproduzir as práticas vividas como alunos. Professores de outros cursos 

formais ou informais, também foram lembrados como influências importantes para a 

construção das práticas docentes. 

A atividade como Comunicador e/ou Assessor de Comunicação, por um lado, 

configura-se como outro fator de influência na atividade docente, da mesma forma que 

são influenciados por ela. As experiências em outras instituições, a vivência como 
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Comunicador e os exemplos do cotidiano são levados para a sala de aula. Por outro 

lado, as experiências com os alunos também enriquecem a relação professor-aluno. 

Como observamos, outros fatores de influência mencionados são a família, a educação e 

a cultura. 

Preocupados com a formação de seus alunos, os professores buscam  saber o que  

aprenderam sobre o assunto de suas aulas. Chamou a nossa atenção o conhecimento que 

os professores possuem em relação às demais disciplinas que são dadas no mesmo ano, 

ao  currículo do curso de Comunicação como um todo e de suas diferentes habilitações, 

assim como o conhecimento que possuem sobre o projeto pedagógico da UFPE.  

 Esses professores, que segundo Huberman se encontram na fase dos 

“questionamentos”, colocam-se como atores  do processo de discussão e elaboração do 

projeto pedagógico do curso de Comunicação Social da UFPE, o que nos dá indícios de 

que a participação desses professores constitua uma característica de sua constituição 

como docentes . 

Algumas possibilidades são delineadas tendo como base as conclusões 

elaboradas neste estudo. Essas possibilidades embora não se configurem como 

definitivas podem ser úteis à visualização, ao entendimento da complexidade da 

formação do professor de comunicação e à construção dos seus saberes docentes. 

Os dados reunidos apontaram ainda para a necessidade de educação/formação 

continuada do professor de Comunicação Social não apenas na sua área de atuação 

profissional, mas também na área da docência. Além do mestrado e doutorado como 



 

 

241 
 

 
lócus de aprendizagem docente, cursos de capacitação didático-pedagógica se 

configuram como espaços privilegiados de formação continuada. 

A IES é vista como parceira, com compromisso com a formação docente, 

proporcionando espaços de interação nos quais os professores não apenas partilhem 

suas experiências, mas também possam elaborar uma reflexão – crítica sobre sua prática 

e, desse modo, promover o autoconhecimento e a autoformação, através de um debate 

sobre o processo de ensino-aprendizagem. 

Os professores entrevistados acreditam que é necessário um maior incentivo às 

atividades de formação pedagógicas, entendidas como fórum de discussão permanente, 

que possibilite uma maior atuação na comunidade acadêmica, com o intuito de 

assessorá-la e instrumentá-la, promovendo a participação multiprofissional e 

multidisciplinar. Nesse sentido, propõem a parceria e troca de experiências entre os 

diferentes centros acadêmicos da UFPE no sentido de implementar programas coletivos 

de cooperação na formação/capacitação docente.  

Essas constituem apenas algumas possibilidades, vinculadas a construção dos 

saberes docentes, delineadas a partir desse estudo, que pretende convidar para a 

reflexão, buscando estabelecer trajetórias orientadas para a formação do professor de 

Comunicação Social. 

A participação neste trabalho propiciou um exercício não usual para os 

professores: falar e refletir sobre o “ser docente”,  sua formação e os saberes docentes. 

Percebemos assim que há uma necessidade dos professores de Comunicação Social  de 

“ouvir” e “ser ouvido” . Nesse sentido, acreditamos que na pesquisa no âmbito da 
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formação do professor de Comunicação há muito ainda a ser realizado. Este trabalho 

tem a intenção de estimular o debate e a compreensão desse processo complexo que é a 

construção de saberes docentes e da formação continuada que permeia a atividade 

docente do professor de Comunicação.  

A formação de professores de ensino superior sempre foi e ainda é bastante 

dominada por conteúdos e lógicas disciplinares, e não profissionais. Durante o seu 

processo formativo, aos professores, ensinam-se teorias sociológicas, docimológicas, 

etc., que foram concebidas, a maioria das vezes, sem nenhum tipo de relação com o 

ensino, ou com as realidades cotidianas do ofício de professor. Essas teorias são muitas 

vezes pregadas por professores que nunca colocaram os pés numa escola ou por aqueles 

que não demonstram interesse pelas realidades escolares e pedagógicas, as quais 

consideram demasiado triviais ou demasiado técnicas. É normal que as teorias e aqueles 

que as professam não tenham, para os futuros professores e para os professores de 

profissão, nenhuma eficácia ou mesmo valor simbólico e prático. O contrasenso reside 

no fato de que quando se pretende obter informações e conhecimentos de como realizar 

um trabalho qualquer, o procedimento mais normal consiste em aprendê-lo com aqueles 

que efetuam esse trabalho. Entretanto no caso do magistério, ocorre de forma diferente, 

assim o principal desafio será o de abrir um espaço maior para os conhecimentos 

práticos dentro do próprio currículo. 

A formação para o ensino ainda é enormemente organizada em torno das lógicas 

disciplinares (psicologia, filosofia, didática, etc.) não existindo relação entre elas, mas 

constituindo unidades autônomas fechadas sobre si mesmas e de curta duração. Nossa 

intenção foi abrir um espaço maior para uma lógica de formação profissional que 
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reconheça os alunos como sujeitos do conhecimento e não simplesmente como espíritos 

virgens aos quais nos limitamos a fornecer conhecimentos disciplinares e formações 

procedimentais, sem realizar um trabalho profundo relativo às crenças e expectativas 

cognitivas, sociais e afetivas através das quais os futuros professores recebem e 

processam esses conhecimentos e informações.  

A primeira reflexão que fazemos é que os professores só serão reconhecidos 

como sujeitos do conhecimento quando lhes concedermos, dentro do sistema escolar e 

dos estabelecimentos, o status de verdadeiros atores, e não o de simples técnicos ou de 

executores das reformas da educação concebidas com base numa lógica burocrática “top 

and down”. Como ser um sujeito do conhecimento se não sou, ao mesmo tempo, o ator 

da minha própria ação e o autor o meu próprio discurso? A desvalorização dos saberes 

dos professores pelas autoridades educacionais, escolares e universitárias não é um 

problema epistemológico ou cognitivo, mas político. Historicamente, os professores 

foram, durante muito tempo, associados a um corpo eclesial que agia com base nas 

virtudes da obediência e da vocação. No século XX, seja como corpo eclesial ou como 

corpo estatal, os professores sempre estiveram subordinados a organizações e a poderes 

maiores e mais fortes que eles, que os associavam a executores.  

Seu poder, não somente na vida dos estabelecimentos escolares, mas na 

organização e no desenvolvimento de seu próprio trabalho, é de fato muito reduzido. Se 

quisermos que os professores sejam sujeitos do conhecimento, precisaremos dar-lhes 

tempo e espaço para agir como atores autônomos de suas próprias práticas e sujeitos 

competentes de sua própria proteção. 
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Pudemos observar, no âmbito da profissão docente, muitas divisões internas 

que geram lutas de poder e de prestígio, exclusões e ignorâncias recíprocas entre 

todas as pessoas que têm a missão de educar as novas gerações. Os professores 

universitários, muitos dos quais  se consideram guardiães do saber, criticam os 

professores de profissão, pois julgam-nos apegados demais às tradições e rotinas.   

A profissão docente é una, seja o professor do pré-escolar ou da universidade. 

Contudo, só seremos reconhecidos socialmente como profissionais e como sujeitos do 

conhecimento quando começarmos a reconhecer-nos como pessoas competentes, pares 

iguais que podem aprender uns com os outros. Diante de outro professor, nada tenho a 

mostrar ou a provar, mas posso aprender com ele como realizar melhor nosso ofício 

comum.        
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APÊNDICE DO CAPÍTULO 3 
 

A Trajetória do Curso de Comunicação Social no Brasil 

A trajetória do Curso de Comunicação Social no Brasil  se confunde com o 

percurso do Curso de Jornalismo, que constitui a gênese do Curso de Comunicação 

Social no país, sob a ótica cronológica (ao final deste estudo, apresentamos uma 

cronologia do ensino de comunicação social o Brasil). Segundo estudos de Moura 

(2004)10, data de 1908 a primeira proposta de criação de um curso superior de 

jornalismo no Brasil, quando instala-se a Associação Brasileira de Imprensa – ABI, 

entretanto o curso só vem ser instituído oficialmente em 1943, através do Decreto nº 

5.480, e passa a ser oferecido na Faculdade Nacional de Filosofia, que funcionava na 

Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Logo depois surgem outros cursos de 

Jornalismo em outras universidades, como na Fundação Gásper Líbero em 1947, em 

convênio com a PUC de São Paulo. 

Dentre os grandes nomes da História de Comunicação brasileira, chegando até 

mesmo a se fundir com a sua história de vida, está o Professor José Marques de Melo, 

Pernambucano, graduado em Jornalismo pela Unicap em 1966, e que fez a seguinte 

declaração quanto ao ensino de Comunicação: à tarefa de repensar o ensino de 

comunicação passa academicamente pela revisão da literatura sobre o tema. A produção 

do conhecimento novo deve estar cientificamente alicerçada no saber estocado11. 

                                                 
10

 O Curso de Comunicação Social no Brasil: do currículo mínimo as novas diretrizes curriculares. Tese de Doutorado. Claudia 
Peixoto de Moura e Professora da PUC-RS. 
11 MELO, José Marques de. Comunicação e Modernidade: O ensino e a pesquisa nas escolas de 
Comunicação. São Paulo: Loyola, 1991, p. 154. 
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O ensino de Comunicação Social no Brasil, desde seu início é marcado pela 

influência das associações, que integram as diversas habilitações do curso. Porém, 

conforme Moura (2004): “a atividade de Jornalista é vista, por diversos autores como 

abrangentes, embasando as áreas de RRPP, Publicidade e Propaganda”. Essas mesmas 

habilitações surgem em função da necessidade do mercado e da sociedade, mas não 

possuem fundamentações epistemológicas que as diferenciam. Dessa forma, os aspectos 

mais relevantes no processo da reforma curricular do curso de Comunicação, foram 

muito mais focados na teoria e na pesquisa do que nas particularidades das 

especializações.  

O Curso de Comunicação Social foi normatizado pelos pareceres do Conselho 

Federal de Educação e Resoluções do MEC, abaixo descritos: 

PARERECERES DO CFE RESOLUÇÕES DO MEC 
Parecer nº 323/62, de 16/11/1962 - 
Parecer nº 984/65, de 19/04/1966 - 
Parecer nº 631/69, de 02/09/1969 Resolução nº 11/69, de 06/08/1969 
Parecer nº 1203/77, de 05/05/1977 Resolução nº 03/78, de 12/04/1978 
Parecer nº 02/78, de 30/01/1978 Resolução nº 01/79, de 08/8/1979 
Parecer nº 480/83, de 06/10/1983 Resolução nº 02/84, de 24/01/1984 
 

A Resolução do MEC nº 11/69, atribuía o grau de bacharel de Comunicação 

Social, com habilitação polivalente ou com habilitações específicas em Jornalismo, em 

Relações Públicas, em publicidade e propaganda, e em editoração. 

Melo (1974, p. 67), faz uma crítica a esta resolução: 

a sua maior falha foi a manutenção do curso polivalente 
paralelamente aos outros cursos diversificados. A existência de 
tal curso acarreta, desde logo, uma dúvida de natureza jurídica. 
Estaria realmente o profissional formado pelo curso polivalente 
habilitado a exercer a profissão de Jornalismo, de Relações 
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Públicas ou de Publicitário? Essa indagação advém da própria 
legislação brasileira que regulamenta as profissões há pouco 
mencionadas e que existe requisitos específicos para o registro 
junto aos órgãos competentes12.  

 

A legislação a que se referia Melo, é a que orientava o exercício profissional do 

Relações Públicas, cuja regulamentação ocorreu em 1968, através da Lei nº 5.377 de 

1967, e sancionada pelo Decreto nº 63.283 de 1968. Antes desse decreto o Profissional 

de Relações Públicas se registrava “Técnico em Administração”, conforme a lei de 05 

de setembro de 1965. 

Um outro autor que faz uma observação acerca desta resolução é Vieira (1978, 

p. 277): 

[...] uma mesma sala de aula prepara, em Relações Públicas, 
sendo dada a todos a mesma formação técnica, isto é, uma 
informação alienante; a todos se transferiam e transferem, em 
bloco, técnicas européias e norte-americanas, notadamente 
norte-americanas, sem nenhum compromisso com a realidade 
brasileira, e sem que ao aluno, futuro comunicador social, 
fossem dadas condições de proceder, ele mesmo, a essa 
redução13. 

 

A partir dessa observação, notamos que o ensino de comunicação no Brasil, 

desde seu início é marcado pela influência das escolas européias e vai tomando a forma 

do modelo norte americano.  

Moura (2004), esclarece que a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa da 

Comunicação – ABEPEC – apresentou uma proposta que serviu de embasamento para o 

                                                 
12 MELO, José Marques de. Contribuições para uma pedagogia de Comunicação. São Paulo: Paulinas, 
1974, p. 67. 
13 VIEIRA, R. A. Amaral. A formação básica de um comunicador social voltado para a realidade 
brasileira. In: VIEIRA, R. A. Amaral. Comunicação de massa, o impasse brasileiro. Rio de Janeiro: 
Forense – Universitária, 1978, p. 277. 
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parecer nº 1.203/77, onde descrevia-se os antecedentes e fazia-se considerações acerca 

do crescimento e da evolução do ensino de Comunicação Social no Brasil. A 

comunicação passará a ser vista como uma “via de mão dupla”. E o papel 

desempenhado pelo profissional era de natureza multilateral. Assim sugeriu-se uma 

nova estrutura curricular. O CFE, então emitiu um outro parecer, o de nº 02/78, que 

reexaminava o parecer nº 1.203/77, e anexava dois documentos: um do Conselho 

Federal de Profissionais de Relações Públicas – CONFREP – e outro da Assessoria do 

Departamento de Assuntos Universitários – DAU -, da área de Comunicação Social. A 

sugestão do CONFERP, era transferir a “habilitação de Relações Públicas do Curso de 

Comunicação Social para o de Administração” (Moura, 2004: 89). Entretanto, esta 

proposta não contava com a aceitação unânime entre as Relações Públicas, haveria uma 

divisão entre os profissionais, o que acarretou na permanência da habilitação no Curso 

de Comunicação.  

Em 1980 é criada uma Comissão Especial formada por professores, empresários, 

representantes de entidades de classe e estudantes, para reelaborarem o Currículo do 

Curso de Comunicação Social. O que dificulta a aceitação por parte das escolas da 

resolução nº 03/78, uma vez que a formação desse grupo dava indícios que um novo 

currículo estava por vir, o que ocorreu em 1984. 

Melo (1991, p. 70), mais uma vez faz crítica às resoluções do CFE: 

No início de 1984, o CFE baixa o novo currículo, praticamente 
idêntico à estrutura aprovada em 1978, com pequenas mudanças 
no elenco das disciplinas. Foram mantidas as exigências 
laboratoriais, discriminando-se os equipamentos a serem 
adquiridos e implantados pelas escolas. No que tange aos 
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projetos experimentais, houve uma suavização do caráter 
profissionalizante peculiar no currículo de 197814. 

 

Um outro autor, Orlando Pasquali (1987), critica a quantidade de reformas nos 

currículos do Curso de Comunicação Social, uma vez que, segundo ele: 

as escolas de comunicação atestam inquestionavelmente que as 
reformas curriculares, que nelas se sucedem com assustadora 
freqüência, são incapazes, por si mesmas, de provocar mudanças 
e transformações relevantes na estrutura do seu ensino 
(PASQUALI, 1987, p. 63)15.  

 

A Resolução nº 02/84, pode não trazer transformações relevantes, porém ela 

ressalta, no seu artigo 5º a necessidade de registro do professor como profissional na 

respectiva habilitação, caso a legislação da profissão face esta exigência, além da 

comprovação de três anos, no mínimo de experiência profissional no mercado de 

trabalho. Enquanto nos cursos de Jornalismo e Relações Públicas, o ensino de 

disciplinas específicas é assegurado aos profissionais graduados na habilitação16. Já na 

área de Publicidade e Propaganda não há referências à questão do ensino na legislação 

profissional (MOURA, 2004, p. 108). 

Os Decretos nºs 83.284 e 63.283, regulamentam as profissões de Jornalistas e 

Relações Públicas, respectivamente, assim como o ensino de suas técnicas está 

assegurado apenas aos portadores de diplomas de bacharéis em Comunicação Social, 

com habilitações em suas respectivas áreas e que estejam registrados em seus conselhos. 

Entretanto, na área de Publicidade e Propaganda, o exercício da profissão é assegurado 

                                                 
14 MELO, José Marques de. Comunicação e Modernidade: o ensino e a pesquisa nas escolas de 
Comunicação. São Paulo: Loyola, 1991, p. 70. 
15 PASQUALI, Orlando Alberto. O gueto da comunicação. 2. ed. Porto Alegre: Edição Particular, 1987, 
p. 63. 
16 Jornalismo: Decreto nº 83.284, art. 2º, item VI, Relações Públicas: Decreto nº 63.283, Art. 4º - letra g. 
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também aos que estudam (sem ser especificamente em um curso superior) ou atuam na 

área. Contudo, para a docência de disciplinas obrigatórias, exige-se a comprovação, 

mínima de três anos de experiência na área, para a habilitação de Publicidade e 

Propaganda. 

Embora sejam profissões regulamentadas por Decretos distintos, as entidades de 

classe, em seus manuais, comumente promovem choques de informações, conforme 

quando a seguir. 

Material informativo 
CONRERP – 4ª região / RS 

Manual da  
FENAJ 

“Divulgação Jornalista externa”: 
- Elaborar e distribuir noticiário, através 
de press release, para veículos de 
comunicação social. 
- Organizar e dirigir entrevistas coletivas 
- Manter contatos permanentes com a 
Imprensa  
- Organizar e manter atualizado cadastro 
de jornalistas 
- Supervisionar coberturas fotográficas, 
cinematográficas e de TV, orientando a 
realização do trabalho 
- Organizar e manter atualizados arquivo 
de imprensa, fotografia, filmes, etc. 
Comunicação entre empresa e seus 
públicos: 
- Elaborar publicações da empresa para 
funcionários, clientes, fornecedores, etc. 

“Relações com a Imprensa”: 
- contatos com Imprensa 
- noticiário para Imprensa 
- entrevistas 
- sínteses 
- análises 
- recortes 
- dossiês 
Área editorial: 
- edição de house organs e outras 
publicações internas e externas 
- edição de vídeos 
- foto-cine-reportagens 
- lab. Cinematográfico 
- circuito fechado de TV 
- arquivo do material jornalístico 

 

Notamos que o material informativo do CONRERP (Conselho Regional de 

Profissionais de Relações Públicas), choca-se com as informações apresentadas no 

Manual da FENAJ. Ambos, revelam o sobreposicionamento de ações. Porém, as duas 

áreas profissionais estão interligadas e apresentam pontos convergentes. Sendo o ponto 

de partida de ambas a informação que, devido aos objetivos próprios de cada área 

(Jornalismo e Relações Públicas), recebem um tratamento diferenciado. 
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No Campo do Jornalismo, a informação é tratada com o uso de técnicas 

adequadas, objetivando sua divulgação nos meios de comunicação de massa. 

No Campo  das Relações Públicas, a informação é trabalhada tendo como meta a 

opinião dos diversos públicos, visando a integração da instituição. 

De forma sucinta podemos dizer que o Jornalismo está para a Divulgação, 

enquanto a atividade de Relações Públicas está a serviço da instituição, como descreve 

com maestria Moura (2004: 123). 

A área de Publicidade e Propaganda tomei como ponto de partida a expressão 

artística e técnica, cuja finalidade é executar e divulgar mensagens com os conteúdos 

qualitativos, aptos ao consumo de produtos, serviços ou idéias. 

Assim a Publicidade/Propaganda possui menos aspectos convergentes com as 

áreas de Jornalismo e Relações Públicas, devido aos seus objetivos serem mais 

específicos.  

Podemos ilustrar as funções das áreas de Jornalismo, Relações Públicas e 

Publicade/Propaganda, utilizando as vértices de um triângulo, e as relações por elas 

promovidas:  
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INFORMAÇÕES 

 

  

 

     VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO           JORNALISMO         DIVULGAÇÃO 

 

 

INFORMAÇÕES 

 

  

                                                              RELAÇÕES 

                                                                                   PÚBLICAS 

                                      PÚBLICOS                                                   INSTITUIÇÃO 

 

 

EXPRESSÃO ARTÍSTICA E TÉCNICA 

 

 

 

                                                                         PUBLICIDADE 
             QUALIDADE DE USO      E                    EXALTAÇÃO E  
              OU CONSUMO                       PROPAGANDA        DIFUSÃO   

                                                                                           

  

Atualmente, existem no Brasil, nas diversas regiões, um grande número de IES 

que oferecem o curso de Comunicação Social, com diversas habitações: 

 

Região Sul NE Região Nordeste Centro-Oeste Sudeste 

 
 

91 

 
 

26 

 
 

90 

 
 

59 

 
 

285 
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Este estudo, busca uma sistematização de informações, através de aspectos 

considerados relevantes para esclarecimentos sobre o assunto-trajetória do curso de 

Comunicação Social – abordando de forma sutil a área da educação. 

O que está ocorrendo nos dias de hoje, alguns autores, como SOARES (1993), já 

resumiam há mais de uma década atrás. Segundo ele, a terminalidade profissional é 

limitada pela Resolução: 

Há os que, num exercício explícito de corporativismo, procuram isolar os alunos 

de cada uma das carreiras, formulando currículos que dificultam aos estudantes das 

diferentes carreiras se encontrarem no desenvolvimento de suas atividades discentes. 

Outros, na busca de justificativas para seu próprio campo de atuação profissional, 

ampliam até o limite do impossível a gama de atividades previsíveis para o exercício 

profissional específico, impedindo a emergência de carreiras que venham supostamente 

colocar em risco o domínio já conquistado. 

As diretrizes curriculares para o Curso de Comunicação Social foram traçadas 

para qualificar o ensino na área. 

 

Modelos Formativos em Comunicação Social 

A primeira fase do ensino e da pesquisa em Comunicação Social no Brasil 

reflete a hegemonia do paradigma da sociologia empírica norte-americana, constituído 

por teorias e modelos de comunicação que privilegiam os estudos dos efeitos e das 

funções dos meios de comunicação de massa, destacando-se, entre elas, a abordagem 

funcionalista da comunicação. A influência do funcionalismo ocorre, sobretudo, pelos 
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canais de capacitação dos pesquisadores, e dos professores e da literatura utilizada na 

investigação e no ensino universitário, como também métodos quantitativos aplicados 

nas pesquisas acadêmicas e mercadológicas.  

Na década de 50, era notória a presença dos aportes técnicos norte-americanos 

nos estudos de comunicação desenvolvidos nos países latino-americanos, que 

focalizam, inicialmente a imprensa escrita, seus leitores e textos e, mais tarde a 

persuasão comercial, política e educativa, via sondagens de atitudes e motivações. Os 

métodos de investigação utilizados no ensino de Jornalismo, por exemplo, focalizam 

basicamente os aspectos históricos e jurídicos da imprensa, aplicando-se às pesquisas 

sobre a opinião pública, o mercado, a audiência de rádio e televisão. 

Nos anos 60, nota-se uma grande intensificação da sociologia empírica norte-

americana, traduzida nas escolhas de objetos, temas, métodos e premissas que 

fundamentam as indagações e problemáticas estudadas, como também nas diretrizes 

pedagógicas adotadas nas escolas de comunicação. 

A década de 70 representa o nascimento da crítica comprometida com a 

emancipação social dos povos marginalizados da América Latina, resultando na 

emergência de proposições alternativas técnicas e práticas de comunicação. Tal fato não 

significou, segundo Berger (1998), a formulação de uma teoria latino-americana de 

comunicação com estatuto epistemológico e teórico próprios, mas significou o 

reconhecimento de que a produção acadêmico-científica da região tem contornos 

particulares, advindos de maneira como os paradigmas, as teorias e os modelos clássicos 

foram incorporados às questões comunicativas típicas das culturas desses paises. 
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A abordagem teórica de maior destaque no panorama dos estudos e das práticas 

pedagógicas de Comunicação na região foi a dependência cultural ou o imperialismo 

cultural pautado na denuncia das estruturas de propriedade, conteúdos alienantes e 

dependência cultural dos meios de comunicação de massa em relação aos paises 

capitalistas avançados, sobretudo os Estados Unidos. A conjugação das críticas aos 

meios de comunicação de massa, à estrutura comunicacional dos paises 

subdesenvolvidos e do modelo difusionista da comunicação gerou novo campo de 

estudo e prática comunicativa comprometidos com os movimentos populares, sugerindo 

o uso dos meios de comunicação de forma participativa, dialógica e horizontal.  

Nessa década (70), também ocorrem as clivagens entre os paradigmas 

funcionalistas e frankturtianos, resultando na construção de uma identidade teórica 

dicotômica do comunicador social, devido, sobretudo, à impossibilidade de diálogo 

entre eles e à acirrada disputa entre seus representantes. Entretanto, alguns especialistas, 

apontam como o problema mais grave desta absorção, a apropriação de referenciais 

teórico-metodológicos distanciados das realidades comunicacionais da região, além da 

irrupção do teoricismo nas escolas de comunicação. 

Nos anos 80, ocorre uma revisão crítica e uma atualização das teorias clássicas 

da comunicação e a emergência de novas problemáticas e correntes de estudo. Enquanto 

a  renovação do paradigma funcionalista se expressou por meio da formulação de 

hipóteses e teorias setoriais centradas nos aspectos da produção e circulação da 

comunicação e em efeitos de longo prazo, o da sociologia crítica da Escola de Frankfurt 

deu-se pela teoria da ação comunicativa, entre outros enfoques que enriqueceram as 

teses dos mestres frankfurtianos. Já a questão de atualização dos estudos laitno-

americanos ocorreu, sobretudo pelo deslocamento do enfoque centrado nos meios de 
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comunicação para as mediações culturais, ancorando-se nas questões de receptor e 

embasando-se nas características da América Latina. Inspiradas na abordagem 

gramsciana, outras temáticas e problemáticas de investigação são contempladas nesses 

estudos, como as novas tecnologias da comunicação, transnacionalização cultural, a 

cultura e a comunicação popular, a recepção e a mediação de programas televisivos e de 

outros gêneros de mensagens dos veículos massivos, a leitura crítica da comunicação, o 

lazer e o cotidianidade, os usos populares dos meios, as culturas urbanas, etc. Mesmo 

que a apropriação desses conceitos e categorias tenha se dado de forma parcial e 

reducionista, devido principalmente à análise bipolar da relação entre as classes 

hegemônicas e subalternas, essa abordagem foi imprescindível para a renovação dos 

estudos sobre a comunicação popular de massa na América Latina. Tanto que, no 

âmbito do ensino e pesquisa em comunicação, encontra-se diversos estudos que se 

valem desse instrumental para analisar a interpenetração entre cultura / comunicação de 

massa e cultura / comunicação popular, principalmente nos programas de pós-

graduação, nos trabalhos de entidade de ensino e de investigação, assim como na 

capacitação de grupos envolvidos em movimentos sociais. 

Vale ressaltar que a INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação teve papel importante na divulgação de correntes 

teóricas nos meios acadêmicos e científico que buscavam romper com as concepções 

romantizadas e/ou reducionistas de cultura/comunicação popular e de massa, 

tematizavam as mediações que articulam os movimentos sociais e construíam um 

espaço teórico capaz de ultrapassar as fronteiras das disciplinas.  

Comungando com este propósito, Barbero (1988), sugere uma reforma do ensino 

de Comunicação que enfatize não os meios de Comunicação, mas as mediações, e ao 
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mesmo tempo, reconheça a diversidade cultural e a pluralidade de processos e práticas 

de Comunicação. Para Barbero (1988), isso não significaria reduzir a importância do 

estudo sobre os meios de Comunicação, mas representaria uma abertura a análise de 

mediações que ocorrem no processo comunicativo. Nessa direção, ele propõe a ruptura 

com a especificidade dos estudos de comunicação a partir das disciplinas ou dos meios, 

como, por exemplo o ensino da Teoria da Comunicação, não poderia ser restrito, vistas 

como territórios separados; ou ainda a organização de cursos de comunicação fechados 

em suas habilitações, visto que elas devem ser inseridas em planos de ensino que 

articulem os vários campos de conhecimento. Na verdade, a proposta pedagógica de 

Barbero (1988), visava colocar em curso projetos que atendam as demandas de 

comunicação da sociedade e apontem novas perspectivas de acesso à diversidade e 

complexidade de experiências e práticas de comunicação, indo além de simples 

aproximações com as necessidades do mercado de trabalho. Para este autor,  superar os 

modelos de ensino condutivista e ideológico, centrados no estudo da onipotência dos 

meios e das mensagens, tem implicações que ultrapassam o terreno teórico e requer 

mudanças nas concepções e nas práticas comunicativas, assim como o impasse 

vivenciado pela maioria das escolas de comunicação latino-americanas, que realizam 

uma mera repetição do que se faz nos meios convencionais ou a experimentação 

meramente formal de práticas profissionais, de pesquisa e de extensão universitária. 

Outro autor, Braga (2001) considera porém, que, ao deslocar o ensino e a 

investigação focados nos meios de comunicação para as mediações, corre-se o risco de 

diluir os estudos numa abordagem cultural excessivamente abrangente. Entretanto, se 

for um lado o autor considera que a ênfase na formação genérica do comunicador social 

traz inconvenientes, na medida em que dissolve a especificidade do objeto de estudo na 
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mais diversas áreas do conhecimento e nas práticas de interação social, por outro lado, 

ele é bastante enfático quando defende que o ensino de comunicação  circunscrito às 

técnicas, linguagens e mensagens dos meios de comunicação social é prejudicial, pois 

resulta numa visão reducionista e determinista dos fenômenos comunicativos. Os 

impasses entre as abordagens destinadas a repensar a formação teórica do comunicador 

social na contemporaneidade agravam as dificuldades de apreensão do fenômeno 

comunicacional, que não deve ser analisado sem consistência teórica, metodológica e 

pedagógica.  

O resultado é que, ao longo do percurso histórico dos paradigmas, das teorias e 

dos modelos comunicativos, não se chegou a criar até o final da década de 80 uma base 

de consenso amplo sobre o que e de que modo estudar a comunicação, uma vez que se 

trata de um campo atravessado por tensões, contradições e convergências inter, multi e 

transdisciplinares dos estudos da área. 

Num contexto permeado por impasses e desafios históricos, chegamos aos anos 

90, onde o campo da comunicação será amplificado e se tornará ainda mais complexo, a 

partir sobretudo, da consolidação da tecnocultura comunicacional. A década de 90 é 

marcada por profundas crises de paradigmas, teorias e modelos incorporados no ensino 

e na investigação, concomitantemente se intensiva o desejo de rupturas com quaisquer 

sistemas mecanicistas e lineares de pensamento comunicacional. O período é bastante 

fértil de novas proposições teóricas e metodológicas que colocam em xeque os 

esquemas explicativos construídos até então, substituindo-os por perspectivas que visam 

da transformação da instrumentalização e o operacionalidade tecnológicas em objetos 

científicos, até a concepção da comunicação como rede de circularidade infinita onde 

não se consegue distinguir mais quem é quem no processo comunicativo. 
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Assim, novas correntes teóricas surgem, e contribuem para realçar a força da 

linguagem como mecanismo simbólico de expressão e constituição do social, não mais 

apenas mais como uma simples função representativa.  

Diante desse novo cenário, os estudiosos se vêem desafiados a buscarem 

referenciais analíticos para compreendê-lo. Uma vez que neste momento – final do 

século XX – assistimos a uma acelerada proliferação de tecnologias informativo – 

comunicativas que afetam todas as esferas da vida social e individual. Também nesta 

década, ocorre um “boom”  de perspectivas pós-modernas da Comunicação e da cultura 

com diferentes matizes, desde os teóricos “futurológicos”, os celebratórios ou, os 

catastróficos, todos apostam no surgimento de novos modos de escrita comndados pela 

plasticidade digital. No Brasil, o fim da ditadura militar, implicou numa tradução da 

desmontagem da vocação política dos estudos críticos da comunicação. Contudo, fez-se 

necessário o questionamento das conseqüências das mudanças tecnológicas, porém se 

ceder aos impulsos de explicações apressadas sobre aquilo que se anuncia, como a idéia 

de que a partir de então, passaremos a viver numa “sociedade da informação e da 

comunicação” ou numa “sociedade em rede”. Essas constatações simplificadas não 

podem desviar a atividade de análise e observação dos novos fenômenos comunicativos 

em toda a sua complexidade e multidimensionalidade. 

O que assistimos atualmente são abordagens parciais e reducionistas sobre a 

sociedade de consumo e das tecnologias da imagem, que proliferam nas escolas de 

comunicação e contaminam interpretações do cenário contemporâneo, ou seja, ao 

demonstrar a falácia da argumentação a respeito da supremacia do emissor sobre o 

receptor e fazer restrições aos estudos que analisam a comunicação a partir da instância 

da produção, alguns estudos terminam por privilegiar o pólo da recepção em detrimento 
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das articulações entre um pólo e outro. Daí a proliferação na década de 90 de estudos 

sobre a vida privada, o consumismo, a cidadania via consumo e espaço virtual, o 

narcisismo, o espectador ativo da TV, as biografias e as trajetórias de vida. Esses 

estudos privilegiaram sobretudo os micro-fenômenos sócio-comunicativos e os aspectos 

simbólicos da interação social, em detrimento dos macros fenômenos cujas estruturas 

econômicas, políticas e ideológicas são condicionantes fundamentais dos primeiros. 

Esse deslocamento dos enfoques econômico e político para o cultural e simbólico faz 

parte de um contexto amplo de mudança na produção sociológica mundial dos anos 90. 

Sousa Santos (1996)  avalia que este deslocamento manifestou-se, paradoxalmente num 

contexto de dramática intensificação das práticas transnacionais econômicas, culturais e 

políticas e, sobretudo, num momento em que os problemas hegemônicos das agendas 

políticas de diferentes países do planeta são de natureza econômica, a formatam um 

matriz empresarial para todos os segmentos, dentre eles a educação; assim as escolas de 

comunicação também foram contaminadas, manifestando-se, a princípio, reagindo à 

exacerbada desvalorização da experiência empírica assumida por renomadas escolas de 

comunicação do país, nos anos 70 e 80, estimulando o surgimento de movimentos 

acadêmicos contrários ao conhecimento teórico e reflexivo, norteados pela suposta 

inutilidade da formação teórica para o exercício da profissão de comunicador. Tais 

movimentos são emblemáticos do deslocamento da formação abrangente do 

Comunicador Social para a ênfase na especialização focada nas habilitações da área, 

desaguando numa pedagogia moderna que defende o conhecimento empírico a 

finalidade essencial do ensino de Comunicação. Nesse contexto, o campo acadêmico 

amplia sua susceptabilidade para adotar correntes da moda, refletindo na elaboração de 

projetos pedagógicos pautados nas últimas novidades do mercado e na adoção de 

posturas acadêmicas reducionistas e acríticas que se traduzem em discursos 
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celebratórios sobre as práticas comunicativas alavancadas pelos modernos sistemas 

midiáticos e tecnológicos, atribuindo-lhes, freqüentemente, a determinação exclusiva de 

direcionar a sociedade, o ensino universitário e o pensamento comunicacional. Esses 

modismos são incorporados aos conteúdos programáticos de inúmeras disciplinas do 

curso de graduação em Comunicação, sobretudo nas “Teorias da Comunicação”, cujo 

objetivo é conferir cientificidade aos fenômenos empíricos. Isto resulta na não 

sistematização dos conhecimentos acumulados na área, além de cometer o equivoco de 

criar novos conhecimentos soterrando os antigos, acarretando graves conseqüências 

para os campos acadêmico e epistemológico de comunicação, pois gera o fenômeno da 

mimetização das teorias que acaba por confundir o objeto do conhecimento com o 

fenômeno empírico e o objeto de aprendizado acadêmico com o objeto da prática 

profissional. 

Somente alguns teóricos vislumbram possibilidades de construção de uma teoria 

crítica da Comunicação denunciando o recalque da crítica no ensino e na pesquisa em 

comunicação, um desses teóricos é Prado (2001) ao observar que muitos intelectuais da 

área de comunicação, assumem um mood de clévio por privilegiar os enfoques 

apologéticos em relação ao mercado. Já outros teóricos defendem que a própria 

sociedade deixou de se questionar. Isso não significa, contudo, que a atual sociedade 

tenha suprimido o pensamento crítico como tal, ao contrário ofereceu espaço à crítica, 

como revela Bauman (2001), fato que ocasionou a acomodação do pensamento e ação 

críticos. 

Nessa década dá-se também uma implosão sobre a Teoria da Comunicação, face 

à emergência de uma tecnocultura mediada por novos dispositivos e linguagens digitais 

e midiáticas, são os estudos sobre a ciberespaço, visto como novo lugar constitutivo da 
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sociabilidade e interação comunicativa. É justamente nesse cenário, que a crise dos 

paradigmas é discutida de forma exaustiva nos eventos científicos e na literatura da 

área, despontando inúmeras proposições desde o descarte de tudo o que se produziu 

teoricamente, como propõe Marcondes Filho (1990), à construirmos novos paradigmas, 

como propõe Ramos (1993), que construamos o paradigma da totalidade. Fundado na 

transdisciplinaridade e num  novo método de apreensaio e transformação do real. Este 

paradigma aberto, dialético, crítico e real, consiste em romper as fronteiras entre as 

ciências exatas, naturais, humanas e sociais, assim como romper as barreiras entre a 

ciência e tradição e ciência e senso comum. Para Marcondes Filho, a Comunicação seria 

o lócus ideal para colocarmos em prática esse paradigma, uma vez que mais do que 

qualquer outro momento da história, a comunicação é a chave para a construção de 

sociedades democráticas. 

No início do século XXI, há uma nova explosão de correntes teóricas e 

metodológicas da comunicação, com diversas ramificações e múltiplos 

posicionamentos, contribuindo para enriquecer e tornar mais complexo o pensamento 

comunicacional. Embora essa multiplicidade de correntes dê uma impressão de 

dispersão, há autores, como Mege (2000) que prefere esta abertura ao fechamento de 

décadas anteriores, por parte dos teóricos que evitavam o dialogo com outras correntes 

do pensamento comunicacional. Porém, a diversidade de objetos de estudo dos teóricos 

da comunicação vai comprometer a identidade do acadêmico da área das Teorias das 

Comunicações, uma vez que tornar-se-á difícil definir o seu papel social e intelectual, 

sobretudo porque a vacuidade do seu domínio de conhecimento o torna indefinível. 

Contudo, alguns teóricos, dentre eles Neiva Jr. (1991), acreditam que a ambigüidade 

própria do campo teórico da comunicação, não se resolve apagando o seu objeto, e sim, 
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tornando-o digno de ser teorizado e ensinado. Apontando para este foco, FRANÇA 

(2001) aponta dilemas enfrentados pelos docentes das áreas teóricas nos cursos de 

Comunicação, sobretudo os professores que lecionam as Teorias Comunicativas, face às 

acusações de “falta de nobreza” do assunto, como se essas teorias tratassem de coisas 

muito antigas, que já tivessem sido resolvidas e por isso devessem ser descartadas, e que 

não têm nenhuma relevância no debate atual, uma vez que existem outras questões mais 

estimulantes e que tendam mais reconhecimento ao serem estudadas.  

A nossa intenção em mapear o currículo do Curso de Comunicação Social em 

diversos momentos, deve-se ao fato do currículo, constituir-se um instrumento do 

trabalho docente. E por ser imprescindível discutirmos o processo de formulação do 

currículo na Formação do Professor Universitário, uma vez que ele também é 

protagonista do processo ensino-aprendizagem. 

 

Visão Cronológica do Ensino de Comunicação Social no Brasil 

Registramos aqui os dados históricos, a partir do ano que cada fato ocorreu, 

permitindo-nos visualizar a trajetória do ensino de comunicação social no Brasil: 

• 1908 – Proposta de criação de um curso superior de Jornalismo no Brasil, 

durante o ato de instalação da Associação Brasileira de Imprensa – ABI. 

• 1915 – Elaboração de um projeto do Curso de Jornalismo pela diretoria da ABI. 

• 1918 – Projeto do Curso de Jornalismo, elaborado em 915, foi aprovado no 1º 

Congresso Brasileiro dos Jornalistas, promovido pela ABI e realizado no Rio de 

Janeiro. 
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• 1934 – Indícios de um curso de Jornalismo, vinculado à Escola de Sociologia e 

Política, em São Paulo. 

• 1935 – Indícios da implantação de uma cátedra de Jornalismo, caracterizando 

um curso superior na área, vinculado à Universidade do Distrito Federal, no Rio 

de Janeiro (1ª universidade do País). 

• 1938 – Decreto-Lei nº 910 estabeleceu a criação dos cursos de Jornalismo. 

• 1942 – Primeiro Congresso de Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo 

apresentou uma tese sobre “Escola de Jornalistas”, cuja fundação foi 

recomendada ao sindicato de jornalistas do estado. 

• 1943 – Decreto-Lei nº 5.480 instituiu o Curso de Jornalismo no sistema de 

ensino superior do país, a ser ministrado na Faculdade Nacional de Filosofia, da 

Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. 

- Curso Livre de Jornalismo foi ministrado em São Paulo. 

• 1946 – Decreto nº 22.245 regulamentou o Decreto-Lei nº 5.480 que organiza a 

instalação do Curso Superior de Jornalismo. 

- Curso Técnico de Propaganda, organizado pela Associação Paulista de 

Propaganda – APP. 

• 1947 – Criação do “Curso Superior de Jornalismo” da Fundação Cásper Libero, 

em convênio com a Pontifica Universidade Católica de São Paulo – PUCSP, 

sendo agregado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento, até o 

final de 1971. 
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• 1948 – Criação do primeiro curso oficial de Jornalismo no país, na Universidade 

do Brasil (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro), com uma estrutura 

curricular seriada, sendo agregado à Faculdade Nacional de Filosofia. 

• 1949 – Instituição do “Curso de Relações com o Público”, que foi o primeiro 

curso técnico de Relações Públicas no Brasil, ocorrido no Rio de Janeiro. 

• 1951 – Fundação da “Escola de Propaganda do Museu de Arte de São Paulo”, 

que funcionou nas dependências do MASP, com duração de 2 anos, tendo o 

curso iniciado em 1952. 

• 1953 – Curso Regular de Relações Públicas, ministrado na Escola Brasileira de 

Administração Pública, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. 

• 1958 – Curso de Jornalismo Cásper Libero tornou-se autônomo e foi autorizado 

a usar a denominação de Escola. 

• 1959 – Faculdade de Jornalismo Cásper Libero iniciou cursos de pós-graduação, 

em nível de especialização e aperfeiçoamento, inclusive oferecendo o de 

Relações Públicas aos jornalistas diplomados ou profissionais, graduados em 

outras áreas e registrados. 

• 1961 – Lei nº 4.024 é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que 

criou o Conselho Federal de Educação – CFE, órgão do ensino brasileiro, e 

definiu como sua competência ficar a duração e o currículo mínimo dos cursos 

superiores. 

- “Escola de Propaganda de São Paulo” modificou sua denominação para 

“Escola Superior de Propaganda de São Paulo – ESPSP”. 

• 1962 – Parecer nº 323 do CFE foi o primeiro currículo mínimo do curso de 

Jornalismo. 
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• 1965 – Parecer nº 984 do CFE alterou o currículo mínimo do curso de 

Jornalismo, fixando em 4 anos a sua duração, para formar o jornalista polivante. 

- Lei nº 4.680 determinou o exercício da profissão de publicitário e de 

agenciador de propaganda. 

- Lei nº 4.769 determinou o registro dos profissionais de Relações Públicas no 

Conselho Regional dos Técnicos de Administração (atual Conselho Regional de 

Administração), até 1968. 

• 1966 – Portaria nº 20 do CFE determinou a reformulação curricular do Curso de 

Jornalismo. 

- Criação da “Escola de Comunicação Culturais”, da Universidade de São Paulo, 

com as áreas de Jornalismo, Rádio e Televisão, Arte Dramática, Cinema, 

Biblioteconomia, Documentação e Relações Públicas. 

• 1967 – Lei nº 5.377 disciplinou o exercício da profissão de Relações Públicas no 

Brasil, sendo o primeiro país a possuir uma legislação na área. 

- Instalação da “Escola de Comunicação – ECO”, da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. 

• 1968 – Decreto nº 63.283 regulamentou a Lei nº 5.377. 

- Indicação nº 8 (MEC) recomendava uma revisão nos currículos mínimos. 

- Parecer nº 890 do CFE determinou que o currículo de Relações Públicas 

tivesse disciplinas de Administração. 
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- Lei nº 5.540 determinou que o CFE continuasse a fixar a duração e o currículo 

mínimo dos cursos superiores. 

• 1969 – Parecer nº 631 e Resolução nº 11 do CFE determinaram o currículo 

mínimo, com carga horária, duração e denominação do Curso de Comunicação 

Social, com cinco habilitações: Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações 

Públicas, Editoração e Polivalente, que contraria a legislação específica das 

profissões da área.  

• 1972 – Faculdade de Comunicação Social Cásper Libero transformou-se em 

instituto isolado de ensino superior. 

• 1977 – Parecer nº 1.203 do CFE indicou o currículo mínimo e a carga horária 

para o Curso de Comunicação Social, com cinco habilitações: Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Rádio e Televisão, e 

Cinematrografia. 

• 1978 – Parecer nº 2 e Resolução nº 3 do CFE referendaram o currículo mínimo 

do Curso de Comunicação Social e as habilitações indicadas, além de incluírem 

os projetos experimentais a serem realizados em laboratórios da escola. 

• 1979 – Resolução nº 1 do CFE adiou a vigência da Resolução nº 3/78 para 1980. 

- Decreto nº 83.284 alterou a legislação que regulamenta a profissão de 

jornalista. 

• 1983 – Parecer nº 480 do CFE explicitou diretrizes para a elaboração do 

currículo e indicou instalações e laboratórios para  Curso de Comunicação 

Social, com habilitações em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações 

Públicas, Produção Editorial, Radialismo (Rádio e TV) e Cinema. 
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• 1984 – Resolução nº 2 do CFE, com base no Parecer 480/83, fixou o último 

currículo mínimo do Curso de Comunicação Social.  

• 1996 – Reativação da Comissão de Especialistas de Ensino de Comunicação 

Social – CEE/COM, da Secretaria de Educação Superior – SESu, do Ministério 

da Educação – MEC. 

- Lei nº 9.394 estabelece as novas Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB, alterando o sistema de ensino no Brasil. 

• 2001 – Parecer nº 492, do CNE/MEC, homologou as Diretrizes Curriculares da 

Área de Comunicação Social e suas Habilitações.  

 
 
 



 

 

APÊNDICE DO CAPÍTULO 4 

 
SABERES DOCENTES 

 
 

 

Saberes  Organizativos 

 

Prática Mobilizada 

 

• Busca pelo silêncio. 

• Busca o 

comportamento e a 

disciplina da turma para 

que uns escutem enquanto 

outros falam. 

• Busca o silêncio da 

turma para fazer reflexões 

corretas, dar orientações. 

 

• Através de olhares, de gestos, 

de expressões como: “ô...ô...” 

“olha você ai” (sem alterar o tom 

de voz). 

• Permanece em silêncio até 

que o barulho, a conversa paralela 

termine. 

 

 

• Busca disciplina para 

uma discussão organizada. 

 

• Explica o sentido de respeito 

que deve permanecer todo o tempo 

pedagógico. 

• Estabelece o critério de 

inscrição para cada aluno falar, 

observando  uma ordem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSOR 

 

 

 

 

 

 

 

• Organiza o espaço 

físico: a sala de aula 

 

• As carteiras são distribuídas 

em círculos 
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• Organiza as ações da 

turma de forma 

democrática. 

 

 

 

 

 

 

• Permanece atuante 

durante toda a realização da 

atividade 

 

• As atividades  realizadas pela 

turma são sugeridas pelos próprios 

alunos, não são atividades impostas, 

porém solicita que os grupos ou os 

alunos  expliquem o porquê e a  

preferência por uma determinada 

atividade. 

 

• Faz intervenções no 

momento de realização das 

atividades. 

 

• Organiza as ações da 

turma de forma democrática. 

 

 

 

• Permanece atuante 

durante toda a realização da 

atividade 

 

• As atividades  realizadas pela 

turma são sugeridas pelos próprios 

alunos, não são atividades impostas, 

porém solicita que os grupos ou os 

alunos  expliquem o porquê e a  

preferência por uma determinada 

atividade. 

 

• Faz intervenções no momento 

de realização das atividades. 

 

• . Estabelece um 

contrato didático com a 

turma. 

 

• Explicita como “gosta” de 

trabalhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSOR 

 

� Não organiza o espaço 

físico – a sala de aula. 

 

• As cadeiras são arrumadas 

conforme a preferência dos alunos, 

que normalmente amontoam-se nas 

fileiras do fundo da sala. 
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� Estabelece uma rotina 

metodológica.  

 

 

 

 

 

• Ao chegar à sala de aula, 

dirige-se ao quadro, expõe os tópicos 

da aula do dia, não importando-se 

com o barulho, as conversas da sala, 

voltando-se para os alunos somente 

após ter concluído sua escrita.  

 

� Busca o silêncio da 

turma para fazer a sua 

exposição sobre os tópicos 

que estão descritos no 

quadro.     

 

� Solicita através de termos 

como: “Pessoal... vamos ver aqui”...  

 

� Aumenta o seu tom de voz 

para superar a conversa paralela ou os 

cochichos dos alunos. 

� Busca a disciplina como 

atitude necessária para 

transmitir as informações 

acerca dos conteúdos 

curriculares 

� Solicita ao aluno de forma 

individual, chamando-o pelo nome, e 

quando não sabe pergunta o nome de 

quem está conversando a um outro 

aluno e chama-lhe a atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSOR 

 

� Busca o incentivo e a 

participação parcial da 

turma. 

 

 

 

 

 

� Traz exemplos dos tópicos dos 

conteúdos, com produtos que se 

ajustam a faixa etária dos aluno, 

como forma de trazê-los a 

participação. (A TURMA, PORÉM É 

BEM HETEROGÊNEA em níveis 

Sócio-Econômico e Cultural). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

282 

 
 

Saberes  Organizativos 

 

Prática  Mobilizada 

 

 

• Organiza as ações da 

turma de forma democrática. 

 

 

 

 

 

 

� Permanece atuante durante 

toda a realização da atividade 

 

• As atividades  realizadas 

pela turma são sugeridas pelos 

próprios alunos, não são 

atividades impostas, porém 

solicita que os grupos ou os 

alunos  expliquem o porquê e a  

preferência por uma determinada 

atividade. 

 

• Faz intervenções no 

momento de realização das 

atividades. 

 

• . Estabelece um contrato 

didático com a turma. 

 

• Explicita como “gosta” de 

trabalhar. 

 

 

• Não organiza o espaço 

físico – a sala de aula. 

 

• As cadeiras são arrumadas 

conforme a preferência dos 

alunos, que normalmente 

amontoam-se nas fileiras do 

fundo da sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSOR 

 

 

• Estabelece uma rotina 

metodológica.  

 

 

 

 

 

• Ao chegar à sala de aula, 

dirige-se ao quadro, expõe os 

tópicos da aula do dia, não 

importando-se com o barulho, as 

conversas da sala, voltando-se 

para os alunos somente após ter 

concluído sua escrita.  
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Saberes  Organizativos 

 

Prática  Mobilizada 

 

� Busca o silêncio da turma 

para fazer a sua exposição sobre 

os tópicos que estão descritos no 

quadro.     

 

� Solicita através de termos 

como: “Pessoal... vamos ver 

aqui”...  

 

� Aumenta o seu tom de voz 

para superar a conversa paralela 

ou os cochichos dos alunos. 

� Busca a disciplina como 

atitude necessária para 

transmitir as informações acerca 

dos conteúdos curriculares 

� Solicita ao aluno de forma 

individual, chamando-o pelo 

nome, e quando não sabe 

pergunta o nome de quem está 

conversando a um outro aluno e 

chama-lhe a atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSOR 
 

� Busca o incentivo e a 

participação parcial da turma. 

 

 

 

 

 

� Traz exemplos dos tópicos 

dos conteúdos, com produtos que 

se ajustam a faixa etária dos 

aluno, como forma de trazê-los a 

participação. (A TURMA, 

PORÉM É BEM 

HETEROGÊNEA em níveis 

Sócio-Econômico e Cultural). 

  

 

� Delimita os recursos que os 

alunos irão utilizar nos 

seminários. 

 

� As apresentações dos 

seminários são cronometradas, 

de forma bastante rigorosa, 

assim os alunos só tinham tempo 

para expor as idéias principais 

dos textos que Mensagem 

distribui aos grupos.    
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Saberes  Organizativos 

 

Prática Mobilizada 

 

 

� Não intervem na postura 

dos alunos durante a 

apresentação de atividades. 

 

� Não intervem na linguagem 

utilizada pelos alunos. 

 

� Alguns alunos, durante suas 

apresentações, em seminários, 

utilizam expressões inadequadas 

ou de baixo calão; permaneciam 

mastigando chicletes, com os pés 

na parede e a atenção voltada 

inclusive, a postura dos corpos, 

totalmente relaxados e a atenção 

e a exposição voltados apenas 

para a professora, sem levar em 

consideração o grande grupo. 

 

� Busca a disciplina 

utilizando a avaliação como 

instrumento regulador do 

comportamento dos alunos. 

 

 

� Expõe para os alunos que a 

avaliação está próxima e ela quer 

ver os resultados, sobretudo 

daqueles que mais conversam 

nas aulas.  

 

 

� Preocupa-se com o tempo 

pedagógico.  

 

� Delimita o conteúdo do dia 

e o horário de forma rigorosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAGEM 

 

 

� Transmite o conteúdo 

através de instruções 

procedimentais, passo a passo. 

 

 

� Instrui o aluno, através de 

uma seqüência a ser seguida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

285 

 

 

Saberes  Organizativos 

 

Prática  Mobilizada 

 

 

� Busca o silêncio da turma 

para poder explanar os 

conteúdos disciplinares.  

 

� Solicita o silêncio através 

de palma, estalo dos dedos, 

alteração da voz.  

 

 

� Busca a atenção da turma. 

 

� Solicita que os alunos 

evitem dispersão (fechem o 

MSN, Orkut, a Internet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECODIFICADOR 

� Busca o silêncio de forma 

individual ou generalizada. 

 

� Chamam pelo nome de 

quem está conversando ou pela 

cor da roupa, aproxima-se de 

quem está conversando e coloca 

a mão no ombro. 

Utiliza as expressões: “gente... 

silêncio” “Psiuuuuuu!” 
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Saberes  Organizativos 

 

Prática  Mobilizada 

 

� Busca a disciplina como 

elemento imprescindível para 

que a turma escute e execute o 

que ele está solicitando como 

tarefa/atividade. 

  

 

� Solicita aos alunos que 

permaneçam em seus micros, 

que não se desloquem para o 

micro do outro a fim de 

conversarem sobre temas alheios 

ao conteúdo que está sendo 

estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECODIFICADOR 

 

 

� Atende as necessidades dos 

alunos. 

 

 

 

� Não organiza o recurso que 

vai ser utilizado (dos 

microcomputadores).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� O professor tenta 

disponibilizar um micro para 

cada aluno, porém, normalmente 

alguns computadores estão 

indisponíveis.  

 

� Decodificador, 

normalmente chega ao 

laboratório, e os alunos já estão à 

sua espera, na porta, e entram 

todos juntos, sem que o 

professor tenha tido tempo de 

preparar tanto o ambiente físico 

– laboratório – quanto os 

recursos que serão utilizados 

pelos alunos.   
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Saberes  Disciplinares 

 

Prática  Mobilizada 

�  

�  Percepção abrangente do  

conhecimento  

 

 

 

 

� As temáticas das 

aulas são ligadas à formação do 

jornalista e/ou do comunicador 

social, numa perspectiva maior, 

não apenas relativa a uma 

formação técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSOR 

�  

� Questiona os alunos, 

objetivando orientá-los nessa 

construção (de conhecimentos) 

 

 

 

 

 

 

� Questiona os alunos no 

intuito de orientar as atividades e 

construir conhecimentos. 

 

 

� Busca  construir o 

conhecimento junto com os 

alunos 

 

 

� Constrói o conhecimento 

junto com os alunos. 

 

 

� Questiona sistematicamente 

os alunos e utiliza, como 

exemplos, situações específicas e 

bem próximas das experiências 

dos alunos. Emissor vai 

estabelecendo uma ponte entre o 

abstrato e o concreto, facilitando 

assim a aprendizagem do aluno. 

 

� Utiliza os questionamentos 

baseados na leitura prévia dos 

textos por ele elaborados 

 

� Conduz a discussão entre o 

grupo de alunos promovendo uma 

conversa entre eles. 

 

� Solicita muita leitura e 

atividades escritas aos alunos, 

referentes a essas leituras, 

deixando claro que nas resenhas 

eles têm que emitir um parecer 

sobre o que leram, e não fazerem 

um “resumo” simplesmente. 
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Saberes  Disciplinares 

 

Prática  Mobilizada 

 

 

 

� Acata as analogias dos 

alunos frente às teorias e as 

práticas. 

 

� Conduz o aluno a um 

raciocínio mais complexo, não 

descartando seu pensamento 

inicial, mas aprimorando-o. 

 

� Intervém no uso da 

linguagem dos alunos. 

 

� Respeita as interpretações 

dos alunos acerca das teorias nas 

suas linguagens, porém, esclarece 

que os termos, às vezes 

utilizados, não são apropriados. 

 

� Não se limita aos conteúdos 

disciplinares 

 

• Para que o aluno consiga 

compreender o conteúdo próprio 

da disciplina; emissor recorre a 

conceitos do domínio disciplinar 

e o senso comum do aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSOR 

 

• Aproveita o conhecimento 

tático do aluno e o ajuda a 

transformá-lo em científico. 

 

 

� A passagem do 

conhecimento tácito para o 

cientifico é  observado nas 

intervenções de emissor 
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Saberes  Disciplinares 

 

Prática  Mobilizada 

 

 

 

 

 

 Atendimento 

individualizado ao aluno, 

conforme suas dificuldades 

específicas 

 

 

• As questões levantadas 

pelos alunos são respondidas de 

forma individualizada, levando 

em consideração suas 

dificuldades individuais. 

 

• Acompanha o 

desenvolvimento dos alunos a 

quem atendeu individualmente, 

durante toda a aula, perguntando 

se ele está compreendendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSOR 

 

 

 

 

 

 

 

•   Busca desenvolver o 

senso crítico dos alunos, a partir 

dos conteúdos curriculares. 

 

 

 

 

 

• Paralelamente à leitura 

dos textos, Emissor tentar extrair 

do aluno suas concordâncias com 

o autor, fazendo aluno expressar 

seus pontos de vista, de forma 

substancial. 

• Explica o “por quê” de 

cada escolha dos textos indicados 

para a leitura. 

• Procura saber dos alunos, 

se eles tiveram dificuldade em 

compreender o texto, pedindo 

sempre que o aluno diga o “por 

quê”, de sua resposta. 
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Saberes  Disciplinares 

 

Prática  Mobilizada 

 

 

 

 

 

� Acompanha 

avanços e dificuldades dos alunos. 

 

• Atende aos alunos de 

forma individualizada, mesmo 

ultrapassando seus horários de 

aula. 

 

� Coloca-se à 

disposição do aluno para sua 

ajuda o aluno a superar suas 

dificuldades em leituras de textos 

mais densos, fora do horário de 

sala de aula. 

 

 

 

 

 

 Realiza intervenções 

pontuais. 

 

 

• Nas 

discussões entre o grande grupo, 

as intervenções não são usuais 

mas sim têm a intenção de 

esclarecer pontos específicos e 

não controlar a discussão. 

 

� Incentiva o 

desenvolvimento de habilidades 

que favoreçam a atuação social 

dos alunos. 

 

� Socializa e 

Planeja  atividades que estejam 

relacionadas com a formação 

profissional, inserindo-os num 

contexto social  humanizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSOR 

 

 

 

 Reconhece o 

conhecimento prévio do aluno. 

 

  

 

• Deixa bem claro que eles 

- os alunos, não são “tabulas 

rasas”, eles sabem muito, só não 

sabem que sabem. 
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Saberes  Disciplinares 

 

Prática  Mobilizada 

 

� Utiliza 

questionamentos para ter a 

certeza de que as “informações” 

foram coletadas pelos alunos. 

 

 Solicita aos alunos que 

dêem exemplos similares aos já 

mencionados.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os saberes dos conteúdos 

são vistos de forma isolada 

 

 

� Não estabelece links entre o 

conhecimento curricular e o 

conhecimento social. por 

exemplo. Um dos tópicos em 

uma de suas aulas foi sobre o 

consumo consciente, segundo o  

modelo europeu. Porém, ele não 

baseou saber como se dava o 

consumo da turma, dos alunos, e 

eu ouvia as conversas das 

meninas, sobretudo, que elas 

consumiam muito por impulso, 

etc, ...    

 

 

 O conhecimento é 

disponibilizado não é construído. 

 

� Estabelece a leitura como 

obrigatoriedade (não cria 

situações onde a leitura surja 

como atividade prazerosa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAGEM 

 

� Não retoma conteúdo 

disciplinares (s) de aula (s) 

anterior (es). 

 

� As dúvidas dos alunos 

quando não são elucidadas no 

momento que surgem, não são 

retomadas na aula seguinte.  
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Saberes  Disciplinares 

 

Prática  Mobilizada 

 

 

 

� Atende a uma organização 

curricular baseada nas suas 

experiências, não nas 

necessidades dos alunos. 

 

 

 

 

o Os conteúdos 

disciplinares são explicitados, 

conforme suas experiências 

pessoais, apenas. Não havendo 

uma atualização dos conceitos, 

estratégias utilizadas no contexto 

atual, mas no contexto de 

quando era um atuante 

comunicador. 

 

 

� Entende o conhecimento 

como algo a ser transmitido.  

 

 

� Estrutura os tópicos da 

aula, primeiramente no quadro e 

depois fez uma exposição sobre 

cada um deles.  

 

 

 

� Se limita aos conteúdos 

disciplinares.  

 

� Todos os exemplos dados 

por Mensagem são voltados para 

os tópicos dos conteúdos 

propostos para serem estudados 

naquela aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAGEM 

 

 

� Atende as dificuldades dos 

alunos de forma generalizada. 

 

 

� Através de indicações de 

leituras e/ou de textos que um 

aluno da turma envia por e-mail 

aos demais. 
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Saberes  Disciplinares 

 

Prática  Mobilizada 

 

 

 

 

� Desconsidera o 

conhecimento prévio do aluno.  

 

 

 

 

� Estabelece que vai utilizar 

nas suas aulas um programa 

novo, sem oferecer 

possibilidades aos alunos de 

aproveitarem seus domínios 

acerca de um programa 

desenvolvido anteriormente e 

este e que funções semelhantes. 

 

� Recorre aos saberes 

profissionais para ilustrar o 

conteúdo disciplinar.  

 

� Expõe sua experiência 

acerca das tecnologias do 

passado, comparando-a com as 

atuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECODIFICADOR 

 

� Atende às  necessidades 

especificas de cada aluno quanto 

ao conteúdo que está ensinando. 

� Concebe o ensino como 

transmissão de conhecimentos. 

  

 

� Realiza atendimento 

individualizado ao aluno ou 

solicita a um outro aluno, que 

tenha um maior domínio quanto 

à utilização do software, que este 

ajude o colega. 
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Saberes  Interpessoais 

 

Prática  Mobilizada 

 

• Respeita e acata as 

sugestões dos alunos. 

 

 

• Não impõe metodologias 

para as atividades que serão 

desenvolvidas pelos alunos. 

 

• Respeita os 

posicionamentos dos alunos 

acerca do conteúdo, mesmo que 

não concorde com eles. 

 

• Aproveita o momento de 

contradições e realiza reflexões, 

deixando bem claro que o sujeito 

só cresce num ambiente onde 

existem contradições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSOR 

 

 

 

 

 

• Trata a não 

compreensão do aluno como algo 

possível mas natural.   

• Faz os alunos sentirem-

se importantes. 

• Busca descomprimir o 

clima emocional da sala de aula 

nos momentos de avaliação 

 

• Orienta o aluno a 

buscar outras fontes, outras 

leituras mais acessíveis. 

• Ouve os alunos e 

respeita suas falas. 

• Demonstra sua 

preocupação com o aspecto 

emocional dos alunos. 

• Expressa sua alegria ao 

perceber que os alunos estão 

crescendo, estão se 

desenvolvendo. 

 

• Demonstra que sente a 

ausência  das intervenções de 

algum aluno quando este falta à 

aula. 

 

• Minimiza a ansiedade 

dos alunos, principalmente 

quanto ao processo avaliativo 
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Saberes  Interpessoais 

 

Prática  Mobilizada 

 

 

 

 

 

• Expõe para os alunos a 

importância deles serem sujeitos 

críticos e emancipados. 

• Incentiva o aluno a ser 

cidadão. 

 

 

 

• Expõe para os alunos, a 

importância deles se 

posicionarem frente às situações 

que a sociedade lhes impõe. 

• Incentiva o 

desenvolvimento do aluno, como 

aspecto primordial para suas 

emancipação. 

• Incentiva o aluno a 

desempenhar bem seu papel na 

sociedade, sobre tudo quando 

estes forem jornalistas. 

 

 

• Estimula os alunos. 

 

• Estimula os alunos diante 

de pequenos avanços. 

• Estimula os alunos 

com mais dificuldades . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSOR 

 

 

 

• Visão de parceria 

 

 

 

• Estabelece uma visão 

moderna de ser cidadão, fazendo 

um elo com eles, buscando seus 

pontos fortes e não temendo 

premia-los. 
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Saberes  Interpessoais 

 

Prática  Mobilizada 

 

 

 

• Revela afetividade 

 

 

 

• Expõe a sua alegria  de 

estar tendo contato com os 

alunos. 

 

 

 

• Sintonia 

 

 

• Solicita que os alunos 

dêem exemplos, quanto às 

teorias propostas, usando seus 

contextos sociais e econômicos. 

 

 

 

• Visa o reconhecimento 

do aluno, não da academia. 

 

• Emissor deixa claro que 

não está preocupado em 

“aparecer” para o mundo, para 

seus pares.  O importante é que o 

aluno saiba que ele existe, isso 

lhe basta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSOR 

 

 

 

• Busca um diálogo 

horizontal com os alunos. 

 

• Eleva (cuida) a auto-

estima dos alunos. 

 

• Valoriza os alunos. 

 

 

 

• Conversa com os alunos 

não apenas sobre a disciplina, 

mas aborda de forma grupal 

diferentes temas atuais e de 

forma individual “ouve” os 

alunos. 

• Desenvolve atitudes que 

enaltecem a auto-estima dos 

alunos, de forma individual e/ou 

generalizada, com comentários 

bem apropriados por ocasião das 

colocações dos alunos.  
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Saberes  Interpessoais 

 

Prática  Mobilizada 

 

 

 

• Auto-exposição 

 

 

• Admiração 

 

• Se auto expõe sem 

medo, sem receio, de forma 

verdadeira, não busca a aceitação 

ou preocupa-se em agradar. 

• Os alunos têm muita 

admiração pela “pessoa”  de 

Emissor . 

 

 

 

• O aluno é fundamental. 

 

• Exprime sua gratidão. 

 

• Bom humor. 

 

• Humanidade.  

 

• Solicitação que os alunos 

discutam, façam colaborações 

para o professor.  

• Agradece os comentários 

que os alunos fazem a seu 

respeito. Sempre. 

• O sorriso e a 

simplicidade são suas marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSOR 

 

 

• Resiliência. 

 

• Lida muito bem (sem 

afobação) com as mais inusitadas 

e distintas situações. 
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Saberes  Interpessoais 

 

Prática  Mobilizada 

 

 

� Impõem normas para o 

desenvolvimento das atividades. 

 

� Estabelece as normas que 

os alunos devem seguir para 

desenvolver as atividades em 

sala de aula, inclusive quanto ao 

tempo.  

 

� Acata os exemplos dos 

alunos de forma pragmática. 

 

 

� Utiliza expressões: “é isso 

mesmo”, como forma de 

concordar e retomar sua fala.  

 

� A incompreensão do aluno 

em relação ao conteúdo, é algo 

“inconcebível”, para o texto foi 

elaborado pelo docente para 

deixar tudo mais fácil para os 

alunos. 

 

� Orienta o aluno a reler o 

texto que fará por ela elaborado e 

que está muito claro. No texto 

tem tudo e muito bem explicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAGEM 

 

 

 

 

 

� Faz os alunos sentirem-se  

importantes. 

 

� Estabelece (cria) 

Esteriótipos 

 

 

 

� Ouve os alunos, porém,  

sempre faz uma intervenção ou  

adendo. 

 

� Expressa de forma 

individual sua alegria com o 

desenvolvimento do aluno, que é 

“exemplo” de bom aluno. 

 

� Evidencia sua preferência 

por determinados alunos – os 

mais interessados. E por esses 

demonstra satisfação pelo seu 

desenvolvimento. 
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Saberes  Interpessoais 

 

Prática  Mobilizada 

 

 

� Esforçar-se para fazer o 

aluno sentir-se  bem. 

 

 

� Busca maneiras de lidar 

com os alunos, porém, isto não 

consiste numa rotina. 

 

� Mantém-se distante do 

aluno. 

 

 

� É  irrelevante para 

Mensagem se o aluno está bem 

ou não emocionalmente. 

Mesmo quando este, de forma 

individualizada expõe sobre um 

episódio (particular) tenha 

venha a afetar o seu 

desempenho acadêmico. 

 

 

� Não busca reduzir a 

ansiedade do aluno.  

 

 

� Não minimiza a ansiedade 

dos alunos, sobretudo quanto ao 

processo avaliativo.  

 

� Busca modificar conceitos 

apresentados pelos alunos.  

 

 

� Orienta os alunos a 

seguirem sua linha de 

raciocínio.  

 

 

� Mantém um dialogo 

vertical com os alunos. 

 

 

 

� Conversa com os alunos 

apenas sobre os conteúdos e 

atividades concernentes à 

disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAGEM 

 

 

� Mantém-se numa posição 

se superioridade. 

 

 

� As posições são bem 

definidos e devem ser 

respeitadas. 
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Saberes  Interpessoais 

 

Prática  Mobilizada 

 

 

 

� Rigidez.   

 

  

�   Os horários e as 

determinações devem ser 

cumpridas pelos alunos e não 

discutidas. 

 

 

 

 

� Desperta o interesse da 

turma. 

  

 

 

� Através de relatos de “fatos 

curiosos” sobre sua trajetória 

profissional, tenta mostrar a 

importância de suas aulas que 

são rotineiras e repetitivas.  

 

 

 

� Impõe limites. 

 

 

 

� Delimita “o quê” o aluno 

vai fazer e “como”, não acatando 

sugestões que facilitem a 

efetivação da atividade proposta. 

 

� Trata a dificuldade do 

aluno como obstáculo que ele 

deve superar “fora” da sala de 

aula. 

 

 

� Orienta o aluno para que 

ele “treine”, exercite, conheça o 

software em casa, para quando 

chegar na aula ele não tenha 

muita dificuldade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAGEM 

 

 

 

� Estabelece um contrato 

didático. 

 

 

 

  

 

� Explicita na primeira aula 

que não pretende “prender” 

ninguém na sala (no laboratório), 

mas que quer receber por e-mail, 

ou em cd, as atividades que 

forem passadas. E que a 

efetivação dessas tarefas é que 

vai possibilitar acompanhar o 

desenvolvimento deles (alunos).    
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Saberes  Interpessoais 

 

Prática  Mobilizada 

 

 

� Promove o estímulo nos 

alunos. 

 

�  Estimula os alunos a 

treinarem em casa através de 

reproduções digitais de páginas 

de jornais locais. 

 

 

� Impõe limites. 

 

 

 

� Delimita “o quê” o aluno 

vai fazer e “como”, não acatando 

sugestões que facilitem a 

efetivação da atividade proposta. 

 

� Trata a dificuldade do 

aluno como obstáculo que ele 

deve superar “fora” da sala de 

aula. 

 

 

� Orienta o aluno para que 

ele “treine”, exercite, conheça o 

software em casa, para quando 

chegar na aula ele não tenha 

muita dificuldade. 

 

� Impõe programas 

(software) sem se preocupar se 

os alunos têm conhecimento 

desse programa (software). 

 

� O professor decide 

trabalhar com um soft mais 

atualizado, sem fazer um 

prognóstico de qual programa os 

alunos, em sua maioria, 

conhecem ou dominam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAGEM 

 

� Estabelece um contrato 

didático.  

  

 

 

  

 

� Explicita na primeira aula 

que não pretende “prender” 

ninguém na sala (no laboratório), 

mas que quer receber por e-mail, 

ou em cd, as atividades que 

forem passadas. E que a 

efetivação dessas tarefas é que 

vai possibilitar acompanhar o 

desenvolvimento deles (alunos).    
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Saberes  Interpessoais 

 

Prática  Mobilizada 

 

 

� Incentivo.  

 

� Incentiva o 

desenvolvimento “técnico” dos 

alunos, deixando bem claro que 

o mercado exige do profissional 

(jornalista) essa competência 

técnica.   

 

 

� Promove o estímulo nos 

alunos. 

 

�  Estimula os alunos a 

treinarem em casa através de 

reproduções digitais de páginas 

de jornais locais. 

 

 

�  Visão de mercado. 

 

 

� Revela uma visão 

mercadológica do ensino, que é 

formar um profissional 

competente e assim este terá um 

lugar ao sol.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAGEM 

 

� Revela empatia. 

 

 

� Coloca-se, literalmente, no 

lugar do aluno, quando este 

apresenta e expõe suas 

dificuldades quanto a efetivação 

das atividades solicitadas pelo 

professor. Este toma-lhe a 

cadeira o terminal do 

computador, o mouse e mostra-

lhe como fazer, fazendo (o aluno 

sequer consegue acompanhar ou 

saber que teclas ele clicou). 
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Saberes  Interpessoais 

 

Prática  Mobilizada 

 

 

 Sintonia. 

 

� Revela que está em sintonia 

com o mercado, acerca das 

exigências e deixa claro para os 

alunos que eles também devem 

estar “sintonizados”, porque o 

mercado, a tecnologia avança na 

velocidade da luz.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECODIFICADOR 

 

 Busca manter uma relação 

horizontal com os alunos 

 

� Decodificador deixa claro 

que o que importa para ele, 

enquanto comunicador é ser 

reconhecido pelo mercado, por 

quem o contrata e este mesmo 

reconhecimento, seus alunos, 

futuros profissionais da 

comunicação devem buscar. 

Conversa sobre temas, assuntos 

ligados à disciplina, os softwares 

utilizados nos grandes jornais, 

revistas para a diagramação 

digital, porém quer que as 

atividades passadas em suas 

aulas sejam realizadas, não 

importando-se muito com as 

limitações de alguns alunos. 

(embora decodificador tenha 

revelado nas nossas conversas – 

entrevistas– que posteriormente 

confessou-nos que gostava 

mesmo era de redigir, e que tal 

habilidade não foi relevada por 

decodificador). 
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Saberes  Interpessoais 

 

Prática  Mobilizada 

 

 

• Busca manter uma 

relação horizontal com os alunos 

 

 

� Busca manter uma relação 

de igualdade entre ele e os 

alunos. (tenta uma 

horizontalidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Valoriza os alunos 

“habilidosos”. 

 

 

 

� Faz comentários acerca dos 

alunos que têm mais habilidades 

com o software que está 

trabalhando, ao grande grupo, e 

solicita que estes ajudem seus 

colegas, que têm mais 

dificuldades (E curioso, como 

esses alunos que vão ajudar os 

mesmos habilidosos, se 

comportam do mesmo jeito do 

professor, ou seja, se colocam, 

especialmente no lugar dos 

menos habilidosos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECODIFICADOR 

 

 

 

 

 

� Eleva a auto-estima dos 

alunos mais habilidosos  

 

 

 

� Os alunos, sobretudo, os 

mais habilidosos tecnicamente, 

têm muita admiração, e 

identificam-se tecnicamente com 

decodificador e também por este 

ter muita bagagem e experiência 

em sua área. 

� Alguns alunos vêem este 

professor como uma 

“celebridade”.   
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Saberes  Interpessoais 

 

Prática  Mobilizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Pontualmente, falta com 

respeito para aos alunos. 

 

 

 

� Através de situações 

pontuais, nas quais o professor 

chegou “exatamente” atrasado 

para a aula, sem dar nenhuma 

explicação para o grupo. Tendo 

este grupo antes da chegada do 

professor, realizado uma ata de 

freqüência que pretendiam 

entregá-la à coordenação (Era 

comum decodificador chegar 

atrasado em torno de 30 a 40 

min.). 

 

 

 

 

� Revela bom humor. 

 

 

 

 

� Através de suas 

experiências vividas, o professor 

transmite o seu bom humor e sua 

satisfação em fazer o que gosta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECODIFICADOR 

 

� Busca a auto – Promoção. 

 

 

� Através das narrativas 

sobre as situações que viveu nos 

grandes jornais locais, o 

professor faz uma promoção de 

si próprio. Relevando seus 

pontos fortes e enaltecendo suas 

habilidades técnicas.  
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Saberes  Interpessoais 

 

Prática  Mobilizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECODIFICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Busca a Resiliência.   

 

� Tenta manter-se 

equilibrado diante de situações 

inusitadas (por exemplo, quando 

percebe que nem todos os 

terminais de computadores da 

sala estava com o software “Page 

Maker”, instalado e vai à procura 

de um funcionário do centro – 

um técnico – e retorna com a 

informação de que nada poderá 

ser feito naquele momento, 

apenas posteriormente. 

Transmite uma certa 

impaciência, contudo vem até a 

pesquisadora e explicar que “são 

coisas” de universidade).    

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O S 
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ANEXO A 
 

QUESTIONÁRIO SÓCIO - ECONÔMICO 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 
a) Nome: ________________________________________ 
b) Idade: ________________________________________ 
c) Endereço Residencial: _________________________________________________ 
d) Telefones: Residencial: _________________ Celular: ________________________ 
e) Endereço Eletrônico: ___________________________________________________ 
 
2. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

GRADUAÇÃO:                            INSTITUIÇÃO: 
Curso: ___________________________ Ano de conclusão: ____________ 
 
Instituição: 
Especialização em _________________ Ano de conclusão: ____________ 
 
Instituição: 
Mestrado em _____________________ Ano de conclusão: ____________ 
 
Instituição: 
Doutorado em ____________________ Ano de conclusão: ____________ 
 
 
FORMAÇÃO CONTINUADA / OUTRAS ATIVIDADES 
 
Costuma participar de Congressos, Simpósios, Encontros Acadêmicos, etc...? 
 
(      ) Sim  (     ) Não 
 
Se SIM, com qual freqüência anuais nos últimos 3 anos? 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
Se SIM, são eventos da área: 
 
(a) de Comunicação 
(b) outros. Especificar ________________________________________ 
                                    ________________________________________ 
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3. EXERCÍCIO PROFISSIONAL  
 
a) Já exerceu ou exerce atualmente outra atividade além de professor? 
(   ) Sim. Qual __________________________ 
(   ) Não. 
 
b) Tempo de atividade docente _____________________ 
    Na UFPE _________________. Em IES Privada? __________________________ 
 
c) Forma de Vínculo Empregatício: 
    (   ) DE 
    (   ) 40h 
    (   ) 20h 
 
d) Possui outro vínculo empregatício? __________ Qual? ____________ 
 
e) Disciplina(s) que leciona no Curso de Comunicação da UFPE? 
    ____________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________ 
 
f) O trabalho de professor/professora satisfaz  suas aspirações pessoais? 
    (   ) SIM. Porquê? ________________________ 
    (   ) NÃO. Porquê? _______________________ 
 
g) Como profissional da Comunicação, essa atividade influencia a sua função como 
docente? 
     (    ) SIM                  (   ) NÃO 
   
    Se SIM, quais?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Obs.: Apenas para aqueles que exercem-se como comunicador. 
 
h) Costuma encaminhar críticas e/ou sugestões que venham melhorar o seu trabalho 
docente no Curso de Comunicação? 
    (   ) Não 
    (   ) Sim 
 
Se SIM, que tipo de críticas/sugestões e a quem dirige? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
i) O seu trabalho tem se constituído em fonte de prazer para você? 
 
(    ) Sim. Como? _______________________________________________________ 
                               _______________________________________________________ 
                                ______________________________________________________ 
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(   ) Não. Como?   _______________________________________________________ 
                               _______________________________________________________ 
                               _______________________________________________________ 
   
j) Você normalmente reflete sobre as ações que desenvolve como docente? 
 (    ) Sim   (    ) Não 
 
Se SIM, sobre quais aspectos do seu trabalho você costuma refletir sobre ele? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
l) Aponte: 

� A maior dificuldade que vem sentindo como professor universitário (3 maiores) 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

� A maior facilidade no exercício da profissão de professor/professora (3 maiores) 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

� Que faz para superar suas dificuldades como professor/professora do ensino 
superior 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

� Como ocorre o processo de organização das disciplinas que leciona? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Como você organiza sua prática pedagógica em sala de aula? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 

4. PESQUISA 

a) Está envolvido/envolvida em algum projeto de pesquisa(s), no momento? 
(   ) Sim. Qual/Quais? _____________________________________________ 
  _____________________________________________ 
  ____________________________________________ 

 
(   ) Não. Por quê?  _______________________________________________ 
                               ________________________________________________ 
                               ________________________________________________ 
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b) Está envolvido / envolvida em algum projeto de Extensão, no momento? 
     (    ) SIM                         (    ) NÃO 
   
     Se SIM, Qual / Quais? ________________________________________________ 
                                          ________________________________________________ 
                                          ________________________________________________ 
 
 
     Se NÃO, Por quê? ___________________________________________________ 
                                   ___________________________________________________ 
                                   ___________________________________________________ 
 
c) Que instrumentos utiliza para a constante atualização que a área de comunicação 
exige? _________________________________________________________________ 
           _________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________ 
 
5. CULTURA/LAZER 
a) Que tipo de leitura você faz cotidianamente? 
    ____________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________ 
 
 
b) Costuma ler textos relativos a atividade docente? 
     (     ) SIM        (     ) NÃO 
 
     Se SIM, Quais? ______________________________________________________ 
                               ______________________________________________________ 
                               ______________________________________________________ 
      
     Se NÃO, Por quê? ____________________________________________________ 
                                   _____________________________________________________ 
                                   ____________________________________________________ 
      
6. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 
a) Desenvolve alguma participação política? 
      (      ) SIM                (     ) NÃO 
 
      Se SIM, qual? _____________________________________________________ 
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ANEXO B 

 

Caracterização dos Docentes Universitários 

Participantes da Pesquisa 

 

Professores 
observados  

Tempo de docência 
no Ensino Superior 

Tempo de 
docência na 

UFPE 

Formação 
Graduação 

(área)  

Área de Pós-
Graduação 

 

Emissor  

 

15 anos  

 

13 anos 

 

Jornalismo  

 

 

Doutorado em 

Jornalismo  

 

Mensagem  

 

25 anos  

 

25 anos  

 

 

Comunicação 

Social  

 

Mestrado em 

Administração   

 

Decodificador  

 

 

14 anos 

 

11 anos 

 

Comunicação 

Social  

 

Mestrado em 

lingüística   
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ANEXO C 

Guia da Entrevista Semi-estruturada 

 

 

 

1. Você se sente satisfeito como professor? 

2. Se Professor Universitário “ainda” é sinal de status? 

3. Você sente que passou por transformações na sua trajetória? 

4. O que você construiu de conhecimento ao longo de sua vida, colaboraram 

para você decidi, selecionar o que vai ensinar? 

5. Você acredita que a sua prática pedagógica estimula a curiosidade do aluno? 

6. Você embasa sua pratica pedagógica em praticas que você vivenciou 

enquanto aluno? 

7. Um bom comunicador social, quando se torna professor, ele certamente vai 

ser um bom professor, ou são necessárias outras aptidões?  

8. Como é organizada a pratica cotidiana em sala de aula? 

9. Você teria situações inovadoras, e que elas tenham passado a fazer parte do 

seu desenvolvimento na ação docente cotidiana? 

10. Quando perguntado sobre sua profissão, como você se apresenta? 

11. Você fez estudos e/ou análises sobre práticas pedagógicas que orientaram 

suas decisões e experiências de ensino? 

12. Como foi o início da sua carreira? Houve/ houveram fatos que tenha 

marcado você? Algum choque, algum “frio” na barriga? 

13. Você sofreu influencias (de pessoas, de fato) para seguir a carreira docente? 

14. Você já estudou ou tem conhecimento sobre “teorias da aprendizagem”? 

15. Que relação você estabelece entre a concepção da comunicação e a 

concepção da docência? 

16. O termo saberes docentes lhe é familiar? 

17. Durante a graduação, você sofreu influências das práticas pedagógicas dos 

seus professores? 

18. Como estão fundamentados os rituais acadêmicos da Universidade?  

19. Você utiliza a comunicação como ferramenta no processo de ensino – 

aprendizagem? Exemplo. 
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20. E no processo ensino – aprendizagem você percebe o aluno como sujeito ou 

como objeto desse processo? 

21.  Qual o conhecimento (o saber) primeiro, aquele que você julga necessário 

para se ingressar na docência?  

22. Você sentiu falta, ou ainda sente, de conhecimentos específicos à docência?   

23. Você se sente melhor professor hoje do que quando iniciou sua carreira? Dê 

exemplo que explicitem essas diferenças. 
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ANEXO D 

 

O plano de observação contemplou os elementos da  

prática docente abaixo relacionados 
 

 

���� Relação Professor – Aluno 

���� Relação Teoria – Prática 

���� Planejamento e Dinâmica das Aulas 

���� Organização da Prática Pedagógica 

���� A Comunicação como Ferramenta da Prática Pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


