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Resumo: O tema deste trabalho é o delinear da identidade profissional em face dos anseios, 

lutas e reflexões acerca dos constantes conflitos enfrentados na caminhada profissional do 

docente universitário. Por compreender que a identidade profissional vem sendo delineada no 

decorrer de toda a sua formação profissional, formação inicial e continuada, há de se observar 

como esse profissional enxerga e desenvolve essa caminhada em face as diversas situações, 

conflitantes, vivenciadas em sua prática. Diante desta realidade nos questionamos se o 

docente universitário opta por decisões visando sua ascensão na carreira ou esse tema fica em 

um plano secundário. O estudo propõe refletir se as atribuições como docente universitário, 

dentre elas, a docência, a investigação, extensão, estão intimamente ligadas a construção de 

sua identidade profissional e construção de sua progressão na carreira. A pesquisa se encontra 

em andamento e se caracteriza por uma metodologia qualitativa, de caráter bibliográfico e 

documental. Após levantamento e análise da formação, das concepções e práticas docentes da 

educação superior foram realizadas a interpretação das informações à luz dos referenciais 

teóricos que fundamentam o estudo. O referencial teórico encontra-se pautado em Alonso 

(2000), Dantas (2007).  Dentre os autores mencionados observamos na obra de Dantas (2007) 

a busca por fornecer subsídios a quem angaria material na perspectiva de construção da 

identidade profissional desde a sua escolha para a profissão e sua caminhada no decorrer da 

docência e complementando esse delinear Severino (2008, 2009) aborda a educação 

universitária brasileira pautada em reflexões que denunciam a existência de problemas em 

diversas ordens sócio-político-econômica. Aspectos que inserem a educação superior em um 

contexto de intensos conflitos advindos de múltiplos fatores, impactando diretamente na 

construção da identidade profissional do docente universitário. Mostrando se assim que os 

conflitos existentes são fatores significativos na constituição da identidade do docente 

universitário. Considerando que a formação de um perfil se constitui da relação com o outro 

esse estudo se ancora, em determinados momentos, na relação docente-discentes; docentes –

docentes, instituição-profissionais da educação. 
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A docência no ensino superior como uma prática histórica e cultural, está marcada 

pelos conflitos e dilemas do tempo de hoje, um tempo marcado pelo aceleramento da 

produção eletrônica e da sociedade do conhecimento.  

Nesse sentido questionamos sobre que dilemas hoje enfrentam os docentes do ensino 

superior? Que conflitos os angustiam? Que formação profissional é necessária em um tempo 

de incertezas de políticas, e de conhecimento? De exigências de acompanhamento das 

mudanças do conhecimento na pesquisa e na produção? Compartilhamento e socialização dos 

conhecimentos participando em ações de extensão universitária e para além do exercício 

efetivo da docência, o que em si, já exige um pool de conhecimentos específicos e 

necessários, não só ao estímulo a curiosidade sobre os campos de pesquisa, mas a formação 

de profissionais pesquisadores nas áreas de atuação do ensino superior.  

Este trabalho objetiva delinear a identidade profissional do docente universitário em 

face dos anseios, lutas e reflexões acerca dos constantes conflitos enfrentados na caminhada 

profissional. Deste modo, a metodologia foi pautada em pesquisa exploratória e bibliográfica 

de artigos que abordam essa temática. 

A universidade no Brasil desde a sua origem apresenta um conjunto de conflitos que 

vão desde a formação inicial e continuada dos professores deste nível de ensino a embates 

políticos e epistemológicos que vão determinar os currículos e a expansão do ensino superior 

com a entrada, cada vez mais frequente, de jovens e adultos. Severino (2008,2009) Tardif 

(2002), Gatti(2009), Therrien (2012), Zabalza (2004) têm se dedicado a refletir sobre essas 

questões. 

Considerando a importância do papel do docente do ensino superior, nos deteremos 

neste estudo sobre a formação inicial e continuada desse profissional indagamos: quais 

saberes são constituídos na caminhada de formação desse profissional docente. E certo que a 

formação inicial dos professores no ensino superior não dá conta dos desafios a serem 

enfrentados ao longo da carreira. Sobre isto Gatti (2009) afirma que nas instituições de ensino 

superior o cenário da formação dos docentes não inspira ânimo e nem permite uma formação 

adequada. Neste sentido, a formação de professores não é um campo para milagres, pois 

exige-se paciência histórica e o entendimento da educação enquanto processo.  

Deste ponto de vista levantamos outras questões: que saberes seriam necessários para 

constituição do docente na educação superior? Qual seria o papel da pesquisa na formação 

dos saberes docentes? A pesquisa apresenta uma relação direta com o ensino de modo a 

garantir um status de qualidade a Educação superior? Quais habilidades e saberes contribuem 

na formação inicial e continuada destes docentes? Qual a importância da extensão para a 

formação inicial de professores? Na chamada “Sociedade do Conhecimento” que saberes são 



 

necessários para atender as demandas de formação de jovens e adultos que buscam uma 

formação no nível superior?  

 

2.Marco teórico 

 

Severino (2008) ao traçar um quadro do Ensino Superior no Brasil afirma que tanto na 

“retórica oficial” quanto na via do senso comum o Ensino Superior tem um olhar privilegiado 

sobre si. O autor ainda destaca a importância deste nível de ensino para a formação de 

profissionais e lideranças de diversos campos de saber “como um mecanismo poderoso para 

ascensão social”. Severino (2008, p. 74) ressalta também que o ensino superior foi 

introduzido no Brasil apenas na terceira década do século XX podendo ser caracterizado 

basicamente por dois modelos: o caráter privado de sua dependência administrativa e sua 

natureza de instituição isolada. Quase que consolidando por assim dizer um modelo que 

surgiu no império das faculdades de: direito, medicina e engenharia. Destaca também, a 

constatação da impressionante preponderância do ensino superior privado sobre o público. 

O autor explica o atual modelo de ensino superior calcado em modelos capitalistas e 

de estado mínimo sob a égide da globalização econômica e cultural. Neste aspecto o Brasil 

ocupa o papel de figurante na divisão internacional do trabalho o que impacta diretamente a 

sociedade nas suas formas de ver, viver e construir e pensar o Brasil. 

Na via da globalização e do neoliberalismo, segundo Severino (2008), a partir da 

década de 80 o Brasil se afasta da possibilidade de uma emancipação econômica e social 

priorizando a fabricação de comodities. O governo brasileiro decide incentivar a produção em 

alta escala, com baixo custo, simplificação tecnológica e decorre daí uma condição de 

subalternidade na produção científica e tecnológica.  

Na produção econômica o país se limita a desenvolver o seu trabalho simples sem 

qualquer expertise técnico-cientifica. Uma produção de bens de alto valor agregado na via das 

tecnologias de ponta e pesquisas avançadas vão existir apenas em ilhas de excelência. Assim, 

para concretização desse projeto é necessário a reforma do Estado, a reestruturação produtiva 

e a flexibilização dos direitos dos trabalhadores. 

Severino (2008) afirma que enquanto as instituições universitárias privadas seguem a 

lógica do mercado na oferta de seus produtos educacionais, as universidades públicas e o 

ensino público estão no embate de demandas complexas de múltiplas necessidades oriundas 

da modernização tecnológica, embora constrangidas pela falta de autonomia financeira e 

pressionadas a adotar uma bula neoliberal de redução de quadros de conhecimento, 

precarização da pesquisa e terceirização de serviços. A bem da verdade, a universidade como 



 

instituição responsável por uma nova consciência social encontra-se ameaçada em sua 

sobrevivência, pois as reformas do Estado estão sintonizadas com um projeto hegemônico de 

cultura e conhecimento, o que implica em repercussões profundas no cenário Brasileiro e por 

consequência no Ensino Superior onde reside ainda boa parte do pensamento crítico em 

relação a essas mudanças. 

De acordo com Silva Jr. (2001, p. 271-272) citado por Severino (2008, p.86): 

 

[...] educação superior brasileira é parte de intenso processo de 

reformas, no interior de um radical movimento de transformações 

político-econômicas em nível mundial, com profundas repercussões no 

Brasil. Suas consequências para a identidade institucional da 

universidade brasileira serão inevitáveis, se concretizadas tais 

mudanças conforme diretrizes emanadas originalmente desses 

organismos multilaterais, em geral tão bem traduzidos domesticamente 

pelos responsáveis oficiais pela reforma do Estado e da Educação 

Superior em nosso país [...]  
 

Severino (2009, p. 260) ainda nos lembra que o papel da pesquisa é um processo de 

ensino, de aprendizagem e de formação de pesquisadores, mas essencialmente de descoberta e 

desvelamento do mundo a partir de uma investigação curiosa que busca a explicação dentro 

de uma tradição secular de produção de conhecimentos. Por outro lado, cabe a universidade 

transformar-se na fábrica da pesquisa, ou seja a única razão de ser e de existir da 

universidade, uma redução da postura e curiosidade investigadora para um fim em si mesmo, 

isto é condenar o ensino superior a mediocridade. 

Em um contexto de transformações onde as tecnologias possibilitam mudanças tanto 

no mundo do trabalho, quanto na formação profissional, na pesquisa, e em todos os ramos de 

conhecimento, o professor se constitui no ente fundamental ao estimulo a curiosidade, a 

descoberta, a crítica ao livre pensamento. Cabe a este profissional assumir seu protagonismo 

na reflexão de novos caminhos de ensino e aprendizagem, tendo em vista seu papel social de 

transmitir, elaborar e reelaborar junto com os estudantes o conhecimento historicamente 

construído. Conforme Dantas at al (2007, p. 31), “[...] o papel preponderante que tem o 

professor universitário na alavancagem da sociedade da informação e do conhecimento”.  

Além disso, cabe destacar o papel da pesquisa como um projeto de ensino de 

aprendizagem de formação de pesquisadores, mas essencialmente como um processo de 

descoberta e desvelamento do mundo a partir de uma investigação curiosa que busca a 

explicação dentro de uma tradição secular de produção de conhecimentos.  

A constituição de 1988 consagra a “indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão que estabelece em seu artigo 207: “As universidades gozam de autonomia 



 

didático-científica, administrativa e de gestão e obedecerão ao princípio da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. A inclusão desse artigo no texto constitucional ratifica o 

principio norteador do que é e como pensar a universidade, fruto de uma luta histórica que 

propõe alternativas para o ensino superior para além da lógica de mercado. Severino (2007), 

ressalta que a caminhada estudantil na universidade deve ser permeada pela experiência de 

ensino, pesquisa e extensão na formação de profissionais de diversas áreas, na formação dos 

cientistas com a devida apropriação métodos e conteúdos das diversas especialidades do 

conhecimento e a formação do cidadão que produz conhecimentos e no seu compromisso com 

a sociedade, passa a ter o compromisso de retornar e socializar o que aprendeu. 

A produção coletiva de conhecimentos numa visão interdisciplinar proposta por 

Alonso (2000) é um outro componente que agrega valor como um conhecimento produzido a 

partir de diferentes pontos de vistas possibilitando o diálogo entre os saberes e evitando 

hierarquizações. Esta prática certamente é formadora de uma consciência capaz de tecer e 

compreender sentidos e significados sendo esta fundamental na formação do docente 

universitário. 

A docência superior para Therrien (2012, p. 112), não é a mera reprodução de uma 

experiência de ser professor, adquirida na caminhada em sala de aula, mas sim uma produção 

de diálogo, entre os saberes: discente e docente. É nas relações intersubjetivas que vai se 

realizar a formação, uma formação dialética e dialógica pautada em uma visão crítica da 

realidade, onde o docente encontra o desafio da transformação de conteúdos disciplinares em 

pedagógicos. No entanto, isto só é possível numa relação de diálogo que vá estabelecer uma 

ponte significativa de conteúdos a partir de conhecimentos já disponíveis no aprendiz, 

objetivando sempre superar a superfície do conhecimento e desvelar o que está mais abaixo, a 

verdade que sustenta a outra verdade, e ir assim como afirma Freire (1988, p. 28), superando 

as opiniões e chegando ao logos conhecimento.  

Tardif (2002) compreende a docência para além da redução do ensino a partir da visão 

do professor, embora considere os saberes oriundos de sua experiência docente e também das 

relações estabelecidas com os aprendizes e o trabalho, o que vai permitir ao professor um 

conjunto de recursos disponíveis para alimentar sua prática cotidiana com um leque de 

saberes assim definidos: o  saber curricular; o saber disciplinar; o saber da formação 

profissional; o saber experiencial e o saber cultural herdado de sua trajetória de vida e de sua 

pertença.  

 

3.Metodologia 

 



 

Conforme proposto inicialmente, levantou-se artigos de autores que estudam o tema a 

saber;  Dantas (2017); Tardif (2002), Severino (2007, 2008, 2009); Therrien (2012), Zabalza 

(2004) e tendo como unidade de análise o perfil do docente, a partir de dados de 2016 do 

Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Tal estudo teve por base as categorias: 

organização acadêmica, privado; regime de trabalho e licenciaturas onde se discutiu, com 

base nos autores, o perfil docente universitário frente a realidade da carreira.  

 

4.Resultados  

 

Em busca de delinear um perfil do docente da educação superior e de desvelar sua 

identidade a partir do contexto social em que vivem, conforme dados de 2016 retirados do 

Censo da Educação Superior passamos a refletir sobre algumas categorias: 

Organização acadêmica: 2.407 IES, 2.111 são privadas e 296 são públicas; quanto às 

IES públicas, 41,6% são estaduais (123 IES), 36,1% são federais (107) e 22,3% são 

municipais (66);a maioria das universidades é pública (54,8%); entre as IES privadas, 

predominam as faculdades (88,4%);  Quase 3/5 das IES federais são universidades e 37,4% 

são IFs e Cefets (Tabela 1). 

 

 
Fonte: MEC/Inep (2016) 

 

Privado: as IES privadas têm uma participação de 75,3% (6.058.623) no total de 

matrículas de graduação. A rede pública, conta com 24,7% (1.990.078). na comparação dos 

anos de 2006 a 2016, há um aumento no número de matrículas de 66,8% em relação a rede 

privada, e na rede pública de 59,0%. Nas matrículas de graduação IES privadas têm uma 

participação de 75,3% (6.058.623). Houve um pequeno decréscimo 0,2% nas matriculas da 

rede privada em relação a 2015, já rede pública, houve um aumento de 1,9 em relação ao 

mesmo período. Quando se comparam os anos de 2006 e 2016, observa-se um aumento no 

número de matrículas de 66,8% na rede privada e de 59,0% na rede pública.  

Observa-se claramente a predominância de matriculas no setor privado, conforme 

apresentado no gráfico 1.   



 

 

 

GRÁFICO 1. Matriculas IES (2006-2016) 

 
Fonte:MEC/Inep2016 

 

Regime de trabalho: Há um índice de 70% dos docentes universitárias que atuam em 

regime de tempo integral. O número é superior desses docentes nos centros universitários 

(26,4%) e faculdades (19,6%). Nas faculdades, 45% dos docentes trabalham em tempo parcial 

e 47,7% têm formação de mestre. Observa-se que nas universidades o regime integral de 

trabalho é predominante, enquanto que em centros universitários e faculdades o sistema 

privado concentra suas instituições o predomínio do regime parcial do trabalho (Gráfico 2). 

 

GRÁFICO 2. Tempo de trabalho 

 
Fonte:MEC/Inep2016 

 

As licenciaturas: neste grau de ensino os dados apontam para um percentual de 

doutores (53,7%) apresentar o maior percentual entre todos graus acadêmicos. A mesma 

situação se repete em relação ao regime de trabalho, com 72,4% dos docentes dos cursos de 

licenciatura contratado em tempo integral (Gráfico 3).  



 

 

 

GRÁFICO 3. Grau de Formação 

 
Fonte:MEC/Inep2016 

 

Percebe-se um favorecimento no ensino superior privado atendendo ao plano nacional 

de Educação. Ao se observar os dados do censo desta modalidade de ensino de 2016, 75% das 

matriculas foram realizadas nas instituições privadas (6.058.623) de alunos.  A partir dos 

dados do Inep (2016) assistimos neste inicio de século 21 a privatização do ensino superior no 

Brasil.  

Na busca da compreensão da docência superior e dos docentes faz-se necessário 

observar o contexto em que se encontra inserido o professor do ensino superior. Conforme 

Zabalza (2004), este profissional encontra-se em um mundo de incertezas profissionais, 

políticas e de valores éticos. A  universidade muda seu status de “bem cultural” e passa a ser 

considerada um espaço onde há um número cada vez maior de pessoas que podem adquirir a 

moeda do conhecimento em seu estágio mais cobiçado, a graduação e a pós-graduação. No 

mundo da revolução tecnocientifica, a universidade enquanto casa da produção de ciência  e 

ideias e saberes necessários a uma sociedade em profundas transformações, busca na 

produção de conhecimento atender as demandas sociais e mercadológicas se tonando também 

uma entidade de valor econômico a serviço do mercado, também denominado de Estado 

mínimo. 

Deste ponto de vista, a docência universitária passa atrair profissionais liberais 

aproveitando a expansão nesta modalidade de ensino. Nesse sentido, o professor universitário 

entra no ciclo da formação produção onde o produto é a pesquisa e a titulação tem valor 

enquanto carreira docente. Considerando o contexto contemporâneo a necessidade de 

formação de profissionais aptos a responderem as demandas cada vez mais especializadas do 

mercado de trabalho, induz a busca por matriculas nesta modalidade de ensino, ou seja, a 



 

universidade passa ser uma engrenagem fundamental para formação de mão de obra 

especializada e qualificada para os novos contextos de profissão e de sociedade.  

 

5.Considerações finais 

 

Considerando o  recorte bibliográfico de  opção, o profissional do ensino superior, 

atua em sua maioria em instituições privadas, já que 87,7 IES, são da iniciativa privada; 

predominam professores do gênero masculino tanto nas instituições privadas quanto nas 

instituições públicas; nas instituições publicas os docentes mais frequentes (Inep,2016), tem 

idade na  faixa de 34 anos já nas instituições privada a média de idade é de 36 anos; quanto a 

formação há maior frequência doutores nas instituições públicas enquanto  nas privadas a 

predominância é de mestres; em relação ao regime de trabalho nas instituições pública é 

integral nas privadas a maioria dos professores atua em regime parcial. 

Quanto ao cenário de formação no ensino superior encontramos afirmação recorrente 

da necessidade de uma formação inicial e continuada desses profissionais, Gatti (2009) e 

Cardoso (2016) afirmam que não existe uma formação específica para estes profissionais na 

maioria nas instituições publicas. 

No cenário dos dilemas do ensino temos a privatização do ensino superior e ao 

atendimento a globalização mercantil, Severino (2008) e Zabalza (2004) afirmam que 87,7 

das instituições dessa modalidade de ensino são privadas e que a legislação vigente favorece 

estas instituições o projeto de ensino superior a cada dia modifica mais a universidade em 

fabrica de informações  e estatísticas para atender um projeto hegemônico neoliberal na 

perspectiva do estado mínimo para preparar profissionais para o mercado na perspectiva do 

conhecimento como moeda. 

Há concordância entre os autores de que na profissão docente necessita de saberes 

específicos Tardif (2002), Therrien (2012) e Alonso (2000) que vão fortalecer a necessidade 

da profissionalização dos conhecimentos oriundos de saberes disciplinares, e dialogo com os 

saberes diversos, saber experiencial, de conhecimentos específicos, saberes culturais que 

permitam a transformação de conteúdos disciplinares em pedagógicos, para tanto é necessário 

paciência histórica e fortalecimento da identidade docente em seu compromisso com o 

conhecimento a serviço da humanidade.  
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