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RESUMO 

Este trabalho analisa as condições de exercício do trabalho docente em Cursos de 
Formação Inicial de Professores para a Educação Básica  Pedagogia, no contexto das 
Universidades Privadas Confessionais/Comunitárias, frente às demandas impostas aos 
processos formativos pelo conjunto de competências e habilidades exigido aos egressos 
dos referidos cursos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, pelo indicador de 
qualidade dos cursos superiores  Conceito Preliminar de Avaliação do Ministério da 
Educação, pela melhoria do desempenho dos estudantes no Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes  ENADE e, pelas dificuldades vividas, atualmente, por 
essas instituições, em muito determinadas pela existência de uma legislação favorável 
ao crescimento de oferta de vagas pelo setor privado-privado. 
PALAVRAS-CHAVE: políticas educacionais, educação superior, formação de 
professores. 
 

 

ABSTRACT 

This paper analyzes the conditions for the exercise of teaching in courses for initial teacher 
training in the Brazilian Basic Education in the context of Community Private Universities, 
considering the demands imposed on the formative process by the combination of skills and 
abilities required from the graduates by the Brazilian National Curriculum Guidelines. The 
analysis was carried out taken into account the indicator for quality in higher education – 
Preliminary Concept Evaluation/Brazilian Ministry of Education, the improvement in 
the performance of students in the Brazilian National Examination of Student 
Performance – ENADE, and the difficulties currently experienced by the institutions, 
these being greatly determined by the existence of a legislation favorable to the increase 
in school places in the private-private sector. 
KEY WORDS: educational policies; higher education; teacher training. 
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1 Introdução 

 

O presente trabalho baseia-se em narrativas de docentes acerca das condições para o 

exercício de seu trabalho em cursos de formação inicial de professores, oferecidos por 

universidades privadas confessionais e/ou comunitárias, caracterizadas no Brasil, como 

as de natureza administrativa privada sem fins lucrativos.  

 

Nos últimos anos, a estrutura educacional no Brasil mudou seu perfil e experimentou 

um grande crescimento. A educação superior passou a defrontar-se com fatores hostis e 

desafios, tais como: competição entre instituições, massificação, desmotivação dos/as 

docentes, autonomia institucional, impondo novas competências ao exercício da 

docência. A expansão da educação superior privada, que até então era preferencialmente 

confessional e/ou comunitária, legitimou-se pela visão empresarial. Cada dia mais, 

aumenta a oferta de cursos em variadas àreas do conhecimento e outras modalidades, 

podendo-se afirmar que se vive os primeiros passos de um processo de universalização 

do ensino superior.  

 

O meio profissional docente em geral, e superior em particular, seja pela variedade de 

seus componentes – ensino, pesquisa, extensão, orientações de alunos/as e funções 

administrativas, seja em função das pressões existentes, insere-se em um quadro de 

mudanças, nas quais contingências ambientais, políticas, econômicas sociais e culturais 

e as demandas sobre determinadas tarefas têm alterado experiências de trabalho e seu 

significado.  

 

Muito embora, na atualidade, várias questões sobre o trabalho docente tenham-se 

colocado como campo de estudos e pesquisas, estudos sobre as condições do trabalho 

docente, especificamente realizado nas universidades confessionais e/ou comunitárias, 

são raros.  

 

2 Problematizando o tema 

 

O processo de redemocratização do país, nos anos 80, colocou a educação superior 

numa condição essencial para as bases do Estado democrático, numa retomada da 
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perspectiva republicana. Progressivamente, os desafios nacionais de transformação da 

educação superior foram afetados pelo contexto internacional e pelo fenômeno da 

globalização, provocando impactos significativos para as políticas públicas, em 

especial, as da área social (CUNHA, PINTO, 2009). A abertura ao segmento 

empresarial proporcionou um novo movimento de ocupação de um espaço, antes 

destinado, predominantemente, ao público e ao privado confessional e/ou comunitário. 

 

As instituições educacionais confessionais sempre influenciaram e tiveram papel 

relevante na própria concepção do que veio a ser a universidade brasileira. Em meio ao 

surgimento das primeiras universidades públicas, vieram, também, as universidades 

confessionais. A dimensão confessional de sua identidade foi materializando-se em 

projetos e ações, numa forma de atuação que encontrava no compromisso social um 

elemento de concretização de seus ideais de justiça, inclusão e cidadania. Diante desse 

compromisso vocacional, deu-se a aproximação com os mais necessitados, que 

passaram a procurar os serviços educacionais prestados por tais instituições e, também, 

seus projetos sociais, realizados pela extensão e pelas áreas de interseção entre a 

formação acadêmica e a prestação de serviços. Com base nessa nova proposta, 

constituiu-se um compromisso comunitário, um elemento diferencial inequívoco de sua 

identidade. 

 

Atualmente, as universidades privadas confessionais e/ou comunitárias, organizadas, 

administrativa e academicamente, segundo o modelo das universidades públicas, 

encontram-se em situação difícil, basicamente determinada pela proliferação de oferta 

de ensino superior privado, decorrente da promulgação dos Decretos de n. 2.207 de 

1997 e de n. 2306, de 19 de agosto de 1997. Esses dispositivos legais possibilitaram, 

pela primeira vez, o oferecimento de cursos superiores por entidades mantenedoras com 

fins lucrativos, desde que as mesmas se submetessem à legislação que rege as 

sociedades mercantis, especialmente na parte relativa aos encargos fiscais, parafiscais e 

trabalhistas.  

 

A partir dessa possibilidade, houve um processo crescente de aquisição de instituições 

por grandes grupos educacionais consolidadores, para os quais, em contraponto à 

qualidade de ensino, desenvolvimento cultural e inclusão social, as palavras de ordem 

passaram a ser: competitividade e escala. As novas instituições educacionais, 
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estruturadas a partir de estilos gerenciais modernos e enxutos, têm como principal 

motivação ampliar a oferta de cursos, aumentar o número de alunos e expandir a 

participação de mercado. Caracterizam-se como grandes redes de ensino, com 

instalações multi-campi e por ganhos em escala. Como consequência, podem oferecer 

cursos mais acessíveis financeiramente, em geral populares (GARCIA, 2006). 

 

Deve-se salientar que a privatização da educação superior não é um fenômeno isolado 

da dinâmica da estrutura social capitalista. Após 1964, o modelo socioeconômico, 

defendido pelos governos militar-autoritários, instalados no país, indicou, sob muitos 

aspectos, a necessidade de ampliação do acesso ao Ensino Superior (SILVA JUNIOR; 

SGUISSARDI, 2001). Neste sentido, o regime militar valorizou a educação, 

transformando-a em instrumento de disseminação de seu ideário, em busca de 

hegemonia. Por esse motivo e, também, por defrontar-se com limitações financeiras, o 

Estado intensificou seu interesse na expansão do setor privado, para o atendimento 

desse grau de ensino. 

 

Dessa forma, as mudanças propostas pela Reforma Universitária de 1968, articuladas e 

necessárias à manutenção do modelo socioeconômico privilegiado no período – 

centralizador de capital e fundamentado na internacionalização da economia - buscavam 

a formação de mão-de-obra qualificada para a produção. Era objetivo da Reforma 

Universitária, portanto, adequar o Ensino Superior ao projeto desenvolvimentista do 

país, favorecendo uma expansão sem maiores controles ou inibições, tendo o mercado 

de trabalho como objetivo maior (DOURADO, 2001). Ao mesmo tempo, o Ensino 

Superior surgia como a principal forma de ascensão da classe média, contribuindo tanto 

para o enraizamento da ideologia desenvolvimentista quanto para a desnacionalização 

das questões educacionais orientadas por programas norte-americanos de cooperação, 

como o MEC/USAID. Neste contexto, o Ensino Superior transformou-se em estratégia 

de reprodução e ampliação da classe média, importante mercado consumidor no modelo 

em desenvolvimento (SILVA JUNIOR; SGUISSARDI, 2001). 

 

A aceleração do crescimento da demanda social pela educação marcou o cenário da 

década de 70, no qual ocorreu a expansão e a interiorização do Ensino Superior no país, 

sob o predomínio da iniciativa privada (SILVA JUNIOR; SGUISSARDI, 2001). Na 

década de 1990, as reformas realizadas pelo Estado foram formuladas a partir de um 
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diagnóstico político, de que a administração do Estado vigente, até então patrimonialista 

e burocrática, deveria adotar um novo modelo gerencial, capaz de criar condições 

econômicas para o enfrentamento da competitividade internacional no plano industrial e 

tecnológico.  

 

A privatização da educação superior, portanto, é parte de um processo muito mais 

complexo e integra um conjunto de estratégias adotadas pelos paises centrais do 

capitalismo mundial, como forma de superação da profunda crise de acumulação, 

iniciada a partir dos anos 70 do século XX e que se arrasta até os dias atuais. 

 

Frente a um cenário em que já se observa uma expressiva expansão de oferta de vagas 

nas universidades federais, promovida pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

das Universidades Federais  REUNI, e facilidade na captação de alunos pelos cursos 

oferecidos pelas faculdades isoladas, centros universitários e ensino a distância, resta às 

universidades privadas confessionais e/ou comunitárias, que pretendem continuar no 

cenário educacional, a possibilidade de percorrer um só caminho: o da busca da 

excelência, o que, inevitavelmente, passa pela melhoria da qualidade da aprendizagem 

discente. Referência apontada pelos indicadores oficiais do Estado que, em nome de um 

controle de qualidade, impõe sistemas de avaliação com critérios generalizados aos 

cursos e universidades, independente de características, peculiaridades e projetos 

pedagógicos. Certamente, pode-se antever que a opção por um modelo de universidade 

reconhecida pela excelência implicará em um grande esforço da comunidade 

acadêmica.  

 

O governo federal, considerando o significativo número de Instituições de Ensino 

Superior – IES privadas de natureza confessional e/ou comunitária existe no País, 

instituiu o Programa Universidade para Todos – ProUni, pelo qual o governo federal 

troca os impostos devidos à União pela disponibilidade de vagas para estudantes que 

comprovem baixa renda. Entretanto, para que as instituições possam estar devidamente 

habilitadas ao ProUni, devem comprovar, pelos escores da avaliação externa, condições 

compatíveis com um ensino de qualidade (CUNHA e PINTO, 2009). Novamente aqui, 

encontra-se o caráter meritocrático que, atualmente regulam todas as possibilidades, 

sejam institucionais, sejam de reconhecimento da qualificação docente.  
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Constata-se que as instituições privadas confessionais estão, por um lado, com a sua 

sobrevivência e sustentabilidade dependentes das leis do mercado, por outro têm seus 

processos formativos altamente regulados pelo Estado. Os/as docentes se encontram em 

condições de dependência, pois o reconhecimento de suas qualificações e o destino 

profissional de cada um/a depende das competências evidenciadas pelos/as discentes, 

nas aferições de aprendizagens realizadas pelo Estado. A avaliação do desempenho 

dos/as estudantes é feita a partir dos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 

curriculares, com habilidades e competências necessárias para a atualização permanente 

e conhecimentos referentes à realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do 

conhecimento (INEP, 2008).  

 

Agrega-se ao exposto que a lógica avaliativa, centrada no rendimento discente, 

assumindo padrões únicos e universais de qualidade, tem estimulado os processos 

concorrenciais, reduzindo a dimensão pedagógica da avaliação a padrões classificatórios 

para uso de ranqueamentos. Com referência aos docentes, Broilo e Cunha (2008, p.33) 

comentam que “[...] a facilidade como são descartados professores que não cumprem os 

padrões esperados é notória”. Ainda, conforme Bosi (2007), um dos principais 

dispositivos utilizados para conformá-los/as, está alicerçado na ideia de que os/as 

docentes devem ser mais produtivos/as, correspondendo à produção, à quantidade de 

produtos declarados, que além das aulas, incluem orientações, publicações, projetos, 

apresentações e participações em eventos, dentre outros. 

 

A cultura da produtividade afeta toda a instituição universitária. Para os/as docentes 

envolvidos/as nesse ambiente de intensa produtividade, competitividade e de 

empreendedorismo, torna-se difícil a produção de um pertencimento coletivo. Ao 

contrário, a competição passa a ser a regra. 

 

3. Caminhos metodológicos 

 

Desde a concepção de que a metodologia vai além da descrição formal dos métodos e 

técnicas a serem utilizados num trabalho, indicando, sobretudo, as opções e a leitura que 

o pesquisador faz do quadro teórico, o caminho do pensamento e a prática exercida na 

abordagem da realidade (DESLANDES, 1999, p.43), para a realização deste estudo, 

optou-se pela adoção de  uma abordagem qualitativa de investigação, sem, no entanto, 
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desprezar a possibilidade de utilizar dados quantitativos, uma vez que dados 

quantitativos e qualitativos não se opõem, ao contrário, se complementam (MINAYO, 

2002, p. 22). 

 

Esta opção deve-se ao fato de que, as chamadas metodologias qualitativas privilegiam, 

de modo geral, a análise de microprocessos, através do estudo das ações sociais 

individuais e grupais. Realizando um exame intensivo dos dados, tanto em amplitude 

quanto em profundidade, os métodos qualitativos tratam as unidades sociais 

investigadas como totalidades, que desafiam o pesquisador. Neste caso, a preocupação 

básica do cientista social é a estreita aproximação dos dados, de fazê-lo falar da forma 

mais completa possível, abrindo-se à realidade social para melhor apreendê-la e 

compreendê-la (MARTINS, 2004). 

 

Para a realização da pesquisa empírica foram escolhidos/as sete professores/as de um 

Curso de Formação Inicial de Professores de uma Universidade, caracterizada como 

comunitária, filantrópica, confessional e de caráter particular. A escolha da referida 

universidade decorre dos objetivos propostos neste estudo.  

 

A fase inicial da pesquisa empírica foi dedicada à identificação dos/as prováveis sujeitos 

de pesquisa. Para tanto, foram enviados por meio eletrônico, um questionário inicial a 

um número de docentes, aleatoriamente escolhidos. Este instrumento, com base em um 

roteiro previamente elaborado, pretendeu enumerar, na forma mais abrangente possível, 

as hipóteses ou pressupostos, advindos do objeto de investigação. 

 

A aplicação do referido instrumento, além de ter como propósito identificar aqueles/as 

que, apesar do tema de estudo, se dispõem a participar da pesquisa, tenciona coletar 

junto aos docentes disponíveis os seguintes dados: identificação; formação, tempo e 

condições de trabalho no magistério superior; experiência docente nos demais níveis e 

modalidades de ensino; experiências administrativas no ensino superior; experiências 

administrativas nos demais níveis e modalidades de ensino; carga horária de trabalho 

semanal, disciplinas e número de alunos; cursos em que exerce a docência; experiências 

em pesquisa e em atividades de extensão; outras atividades fora o magistério; 

responsabidade ou não pelo sustento familiar. Além disso, disponibilizar um espaço 

para que possam escrever sobre o que entendem por profissionalização docente e como 
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se sentem em relação ao exercício do magistério. E é sobre os escritos neste espaço que 

este trabalho apresenta alguns dos resultados obtidos. 

 

4. Análise dos escritos docentes 

 

Descrever os/as docentes, sujeitos da pesquisa, significa descrever pessoas que, 

querendo ou não, constituem um grupo influente e influenciado por outras pessoas que 

pretendem ser profissionais docentes. Não se pretende, apenas, contextualizar os 

participantes do estudo, mas identificar características humanas e profissionais de quem 

move os fenômenos vinculados à educação, num espaço e tempo. Como afirma Elias 

(1994): “[...] justamente o que caracteriza o lugar do indivíduo em sua sociedade é que a 

natureza e a extensão da margem de decisão, que lhe é acessível, dependem da estrutura 

e da constelação histórica da sociedade em que vive e age” (p. 49). Do mesmo modo, 

embora pareça uma conclusão singela, a vida dos homens e mulheres sem dúvida não se 

reduz ao trabalho, mas também não pode ser compreendida na sua ausência. Onde quer 

que estejam seus sofrimentos estarão em suas próprias vidas. 

 

Os escritos dos/as docentes relativos ao exercício de seu trabalho foram interpretados à 

luz dos referenciais da análise de conteúdo, procurando construir outro olhar sobre as 

práticas linguageiras e um redimensionamento do objeto de análise (GADET & HAK, 

1997). Nesse sentido, uma abordagem discursiva, despreocupada em descobrir uma 

dimensão oculta do real, mas comprometida com a participação e intervenção sobre o 

social, não pode negligenciar a espessura que entremeia a relação entre o texto e seu 

entorno, uma vez que uma organização textual é realizada em lugar social determinados. 

Nesta perspectiva, conforme Broilo e Cunha (2008, p.32), a prática pedagógica se 

estabelece num contexto cultural, político e econômico, sendo afetada pelas políticas 

publicas e institucionais. Assim, os escritos dos/as informantes são analisados à luz do 

contexto de sua produção. 

 

Apresenta-se a seguir os/as docentes, sujeitos de pesquisa. 

 

Docentes de cursos de formação inicial de professores, segundo sexo, idade, formação 
inicial, titulação, forma de ingresso na IES e tempo de atuação no magistério superior 
— 2010. 
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Cod  Sexo  Idade  Formação  

Inicial  

Titulação  Ingresso  

IES  

Tempo  

MS  

01 M 49 Filosofia Mestre concurso 19 

02 F 68 Pedagogia Especialista convite 45 

03 M 52 Serviço social Doutor concurso 20 

04 F 61 Pedagogia Especialista*  convite 14 

05 M 43 Geografia Mestre*  convite 10 

06 F 52 Pedagogia Mestre*  concurso 20 

07 F 63 Letras Doutor concurso 14 

 

Pelo que se pode constatar do grupo de docentes do referido Curso, somente as docentes 

com idade superior a 60 anos, são especialistas. Os/as demais têm titulação compatível 

com a legislação em vigor. Talvez este fato demonstre que a cultura de constante 

qualificação e performatividade é um fenômeno atual. 

 

O Quadro abaixo mostra os/as docentes de cursos de formação inicial de professores, 

segundo carga horária, cursos, disciplinas e número de alunos/as — 2010. 

 

Especificação 
Carga horária 
na Instituição 

Cursos Disciplinas 

 

Alunos/as 

   No  No  No  No 

Docente 1 31  10  8  366 

Docente 2 30  2  6  149 

Docente 3 16  5  4  115 

Docente 4 18  4  7  276 

Docente 5 17,5  3  8  326 

Docente 6 18  1  5  175 

Docente 7 22  3  9  108 

 

Como se pode constatar os/as docentes na sua totalidade trabalha em regime horista, ou 

seja, em regime de trabalho oscilante, remunerada de acordo com as horas aulas que 

ministra, podendo variar a cada semestre letivo. Segundo uma das docentes:  

 

[...] cada início de semestre a gente não sabe o que nos espera. Fica dependente 
dos alunos, do número de turmas. É muito sério viver na instabilidade. Temos as 
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nossas contas para pagar. Fica muito difícil fazer qualquer projeto de vida. Não 
sabemos nunca com o que podemos contar.  

 

Também os dados obtidos demonstram que o medo pelo desemprego, por parte dos/as 

docentes e funcionários/as é muito forte em instituições privadas. Diferentemente, das 

públicas, para os/as docentes das instituições privadas, confessionais ou não, inexiste a 

garantia de estabilidade funcional. Ao contrário, convive-se diariamente com o desafio 

de manter-se empregado/a, gerando insegurança e desconforto. Sobre isso, Viviane 

Forrester em sua obra O horror econômico (1997, p.10), salienta: “não é o desemprego 

em si que é nefasto, mas o sofrimento que ele gera”. E, conforme Dubar (2005), o 

emprego, por ter se tornado um bem raro, condiciona a construção das identidades 

sociais; por passar por mudanças impressionantes, o trabalho obriga a transformações 

identitárias delicadas.  

 

O docente 1 - Mestre, sindicalizado, responsável pelo sustento familiar - atende 10 

cursos, é responsável por oito disciplinas e 366 discentes. Sobre seu trabalho afirma: 

 

[...] Me sinto um carregador de piano, esgotado, cansado, estressado, a cada dia 
matando um leão e correndo atrás da máquina para dar conta da aula seguinte e 
torcendo para que não me chamem para nenhuma reunião a mais, porque, sinceramente, 
acho que pedagogicamente, nossa universidade, de muito tempo, está falida 
intelectualmente por não saber e não querer dialogar para além do que decidem nos 
gabinetes. 
 

Por sua vez, o docente 5  Doutorando, sindicalizado, principal responsável pelo sustento 

familiar , quando escreve sobre as condições nas quais realiza seu trabalho, faz uma paródia 

com a música popular brasileira e constata:  

 

[...] tem dias em que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estacou de 
repente, ou foi o mundo então que parou, a gente procura ter voz ativa, mas eis que 
chega roda viva e carrega as certezas para lá” [...] Meu trabalho docente é um 
desconforto. Parece que o destino nos reserva o monólogo, ou o silêncio. 

 

Sobre as suas condições de trabalho, a Docente 6  Doutoranda, 20 anos de magistério 

superior, sindicalizada , desabafa: 

[...] me sinto extremamente cansada, desmotivada. Cinco disciplinas diferentes que, por 
sua vez, não são as mesmas do semestre anterior. Os/as alunos/as não podem ficar 
descontentes, pois vão embora. Além disso, trabalham todo o dia, chegam cansados, não 
têm tempo para estudar. Não têm hábitos de leitura, de escrita. As palavras assumem 
significados do senso-comum. Tenho o sentimento de que dou aula para mim mesma. 
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Os/as alunos não perguntam, não problematizam. Me preocupo muito com a formação 
de professores que está sendo feita.  

 

Algumas considerações finais 

 

Sem a pretensão de ser conclusiva, apresenta-se a seguir algumas considerações 

consideradas pertinentes com o tema de estudo e com o até aqui exposto.  

 

Atualmente, não são poucos os estudos que evidenciam a desqualificação, a 

precarização, a proletarização e a intensificação do ofício, da ocupação docente, 

especializada ao longo do tempo, na medida em que, historicamente, foi sendo 

delimitado um conjunto de saberes e conhecimentos próprios à referida ocupação. No 

mesmo sentido, esses estudos indicam, também, a perda da autonomia do/a professor/a, 

enquanto condição de participar da concepção e organização do seu trabalho.  

 

A literatura mais atualizada aponta para a manutenção da avaliação como aspecto 

central na política educacional, particularmente na produção da melhoria da qualidade 

do ensino, na medida em que detecta aspectos que vêm gerando alterações significativas 

no contexto das instituições.  

 

Vários estudos evidenciam a complexidade do conceito de qualidade. Não há uma única 

qualidade, mas sim um consenso, construído na medida em que a política educacional 

formulada conjuga os interesses de setores e grupos acerca dos aspectos a serem 

alcançados. Na educação superior, em especial, a convivência de concepções de 

qualidade retrata interesses distintos, conformando a diversificação e diferenciação de 

instituições de Ensino Superior. De igual forma, as ações indutoras de qualidade têm 

ficado restritas ao ato de avaliar, como monitoramento, ou melhor, como verificação.  

 

A concepção de qualidade, presente nas instituições, parte da busca e da apropriação das 

notas ou dos conceitos, como significantes da sua qualidade. Na disputa mercadológica, 

as instituições privadas têm utilizado novos atrativos para seduzir a clientela. Essas 

estratégias são diversas e envolvem desde o investimento em propaganda, em que o 

foco é o fortalecimento do marketing institucional, até facilidades na forma de ingresso 

à instituição. De um modo geral, as propagandas veiculam imagens e/ou informações 
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sobre a infraestrutura da instituição, suas atividades escolares, seus alunos ou ex-alunos, 

a qualificação do seu corpo docente e resultados obtidos em avaliações realizadas pelo 

MEC. A perfomatividade encoraja as instituições a se preocuparem, cada vez mais, com 

seu estilo, sua imagem, com a maneira como apresentam as coisas, mais do que como as 

fazem funcionar. Os/as docentes, por sua vez, sentem-se cobrados, avaliados e sem 

autonomia no seu fazer pedagógico. 
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