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RESUMO 
O presente artigo interroga a possibilidade de se pensar a existência de uma Identidade Docente Tecnológica, 
dialeticamente mediada pela noção de habitus professoral, conceitualmente aportada em contribuições teóricas 
advindas de Bourdieu, Nóvoa, Perrenoud, Tardif, Thompson e outros. A Educação Superior Contemporânea está 
configurada como um campo complexo e diversificado e a modalidade Tecnológica tem tido relevância nas políticas 
educacionais em nível de concepção de formação humana e profissional como também em intervenção pública 
expressa sobremaneira pelo intenso e ousado processo de ifetização. No cotidiano acadêmico, veiculam-se discursos e 
cobranças suscitando um perfil profissional docente diferenciado das clássicas modalidades hegemônicas (bacharelado 
e licenciatura). São várias as competências e habilidades requeridas num universo de saberes e experiências: prático, 
pesquisador, crítico, criativo, empreendedor e reflexivo. Decorrente da inexistente formação específica para a docência 
universitária, a legislação educacional não a tem tomado como questão fundamental. Fontes documentais analisadas 
comprovam inequivocamente um total silenciamento acerca da formação profissional específica para a docência 
universitária. Este artigo faz parte dos estudos teóricos que orientam a elaboração de uma tese de doutorado, a qual 
problematiza se os diversos discursos existentes acerca da docência tecnológica têm ressonância nos modos de ensinar 
e, se apontam para uma singular identidade descrita pelo seu habitus professoral. A partir do perfil do professor 
traçado por Demo (2004) pode-se concluir que o habitus professoral configura-se em decorrência das disposições 
culturais disponíveis e internalizadas pelos agentes sociais como legítimas. Nesta perspectiva, lembrando Nóvoa (1997), 
vida e formação se entrecruzam independendo dos espaços e modalidades educativas. 
PALAVRAS-CHAVE: Habitus Professoral. Identidade. Cursos Tecnológicos. 

 
ABSTRACT 
This article interrogates the possibility of thinking about the existence of a Technology Teacher Identity, dialectically 
mediated by the notion of habitus professorial, conceptually based in theoretical contributions arising from Bourdieu, 
Nóvoa, Perrenoud, Tardif, Thompson and others. The Contemporary Higher Education is configured as a complex and 
diverse field and Technology modality has had relevance in education policy at the level of the design of human and 
professional education as well as public intervention greatly expressed by the intense and daring process of ifetização. 
In the daily academic discourses are conveyed and claims inspire a selected professional profile that is different from 
the classic hegemonic modalities classic (bachelor and graduate). There are various skills and abilities required in a 
universe of knowledge and experiences: practical, investigative, critical, creative, enterprising and reflective. As a result 
of non-existence of this specific training for university teaching, educational legislation has not taken it as a 
fundamental issue. Analyzed documentary sources prove unequivocally a total silence about the specific vocational 
training for university teaching. This article is part of the theoretical studies that guide the preparation of a doctoral 
thesis, which discusses if all the various existing discourses about teaching technology resonate in ways to teach and if 
they point to a singular identity described by their habitus professorial. From the teacher's profile traced by Demo 
(2004) one can conclude that the Professorial habitus is configured as a result of available cultural dispositions and 
internalized by social actors as legitimate. In this perspective, reminding Nóvoa (1997), life and education intersect 
regardless of educational spaces and modalities. 
KEY WORDS: Professorial Habitus. Identity. Technological Courses. 
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1 - Educação Superior Brasileira Contemporânea: traços relevantes de um complexo campo 

diversificado e contraditório. 

 

O processo de mundialização econômica intensificado tem proporcionado em especial nos 

últimos vinte anos, grandes mudanças no ideário iluminista de constituição do processo civilizatório 

ocidental moderno. 

O mundo do trabalho ao mesmo tempo em que enseja novas formas de organização e 

produção, reproduz o desemprego e intensifica a precarização nas formas e condições de trabalho, 

emprego e salários. Neste contexto histórico contraditório e sempre desafiador, ganham relevância 

as modalidades de educação profissional e tecnológica, pelo fato de serem focadas na formação 

para o trabalho das camadas populacionais de caráter mais popular. Qual formação docente é mais 

condizente para estas modalidades de formação profissional? É preciso que se atente para esta 

questão: ausência de políticas públicas claras de formação da docência universitária.  

O campo universitário brasileiro, segundo Martins (1998) constituiu-se historicamente 

agregando nos seus formatos organizativos, sob uma aparente noção de sistema, uma diversidade 

de modalidades institucionais e organizacionais, com ênfase às modalidades isoladas e 

exclusivamente voltadas para o ensino. 

Ao lado da diversidade institucional, existe a diversidade de modalidades de formação 

universitária estimulada pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, cuja expressão gravita com 

escalas e hierarquias de classificação e distinção, que são as seguintes: bacharelado, licenciatura, 

tecnológico sob a forma presencial ou à distância, ou de ambos e seqüenciais. 

           A denominação educação superior foi definida pela LDB nº 9394/96 em substituição a 

antiga denominação ensino superior, o qual remonta às experiências isoladas de determinadas 

áreas de formação universitárias liberais, particularmente após a vinda da família real portuguesa 

para o Brasil em 1808. Tanto no período colonial como no imperial, o ensino superior brasileiro não 

se constituiu em prioridade, situação absolutamente diferente da observada nas áreas de 

colonização espanhola que em 1538 já implantava uma réplica da Universidade de Salamanca em 

São Domingos/República Dominicana.  

Em meados da primeira década do século XX, já no tardio Brasil Republicano os governos dos 

estados do Amazonas e Paraná ousam criar suas primeiras universidades, constitucionalmente 

competência da União. Em 1931 é aprovado o I Estatuto das Universidades Brasileiras, sendo várias 
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Instituições de Ensino Superior (IES) criadas na década de 20 e nas décadas subsequentes, voltadas 

aos segmentos constitutivos das elites brasileiras.  

A Reforma Universitária Militar de 1968 redefiniu sobremaneira um campo em constituição, 

determinando os rumos deste nível de ensino até o presente momento: a) expansão quantitativa 

de cursos, vagas e modalidades; b) predominância de instituições não universitárias sobre as 

universitárias; c) privatização; d) interiorização; e) vinculação às necessidades do mercado/mundo 

do trabalho; dentre outros. Esta configuração é o modelo hegemônico em toda a América Latina. 

A divulgação dos principais resultados do Censo da Educação Superior /MEC- INEP de 2010 

nos fornecem informações que revelam o retrato atual deste nível de formação humana e 

profissional no Brasil. Participou do censo um total de 2.377 IES, sendo 278 (12%) públicas e 2.099 

(88%) privadas. Abrigando um total de 6.378.299 matrículas (74%) nas IES privadas em 29.507 

cursos de graduação presencial e a distância (69% privados), onde 63,5 % das presenciais são 

noturnas. Enquanto na presencial predominam os bacharelados (73%), à distância predominam as 

licenciaturas (46%). No geral, presencial e à distância, predominam os bacharelados com 66%, as 

licenciaturas com 21% e os tecnológicos com 13%. Quanto ao número total de concluintes 973.839, 

destes, 783.243 (80%) são da rede privada. Estes dados constatam a tradição histórica de que as IES 

privadas continuam predominando na Educação Superior Brasileira.  

Quanto à participação do número de matrículas em Cursos Tecnológicos (CT), na modalidade 

presencial representou 10%, e à distância, 25,3%.  Se compararmos a evolução de 2001 para 2010, 

o crescimento foi surpreendente, pois cresceu de 69.797 matrículas para 781.609, 

respectivamente. As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) registraram 63.481 matrículas 

que representam 6% do total desta modalidade de curso, sendo que os Institutos Federais 

contribuíram com 75% das matrículas federais. A maior parte do total de matrículas em CT está 

concentrada na área de gerenciamento e administração (44,4%) e processamento da informação 

(8,5%). 

Tratando-se do Perfil Docente Universitário, foram registradas 345.335 funções docentes em 

exercício (62 % privadas). Quanto à titulação: IES Públicas tem 49,9% de doutores, 28,9% de 

mestres e 21,2 % de até especialistas; IES Privadas: tem 43,1 % de mestres, 41,5%  até especialista e  

15,4% de doutores.  

Em geral, o Regime de Trabalho Docente nas IES Públicas (Tempo Integral 80,2%, Tempo 

parcial 12,9% e Horista 6,8%); IES Privadas (Horista 48 %, Tempo Parcial 28,0% e Tempo Integral 24 

%). 
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           Esta configuração diversificada da educação superior brasileira reforça a tendência 

privatista histórica das quatro últimas décadas, ainda que sejam relevantes as iniciativas expansões 

públicas federais possibilitadas pelo REUNI e dos Institutos Federais Tecnológicos. Gostaríamos de 

dar relevância nesta reflexão, ao aumento das funções docentes neste complexo e diversificado 

contexto institucional, pois até o presente momento não está definida/preconizada uma formação 

profissional para tais funções. O universo teórico nacional e internacional decorrente do acúmulo 

de conhecimento acerca da temática formação de professores são imensos. A maioria voltada para 

os professores da educação básica, em especial para a educação fundamental e infantil. Depara-se 

com uma ausência de exigências específicas para atuação do professor universitário, seja nas 

políticas educacionais, projetos de reforma universitária, inclusive do atual que caminha 

vagarosamente nas instâncias congressuais, como também nos Planos Nacionais de Educação 

especificamente no de 2001-2010 e na proposta do Executivo que tramita no Congresso Nacional 

referente ao período compreendido entre 2011-2020. 

         Tem sido constatado que no Brasil, a grande parcela dos docentes ao ingressar na 

carreira docente universitária não são portadores de uma formação específica direcionada para tal 

atividade acadêmica. Muitos daqueles com formação em nível de stricto sensu, também não 

necessariamente são portadores de saberes didático-pedagógicos necessários ao exercício do 

magistério. É muito recente no sistema de pós-graduação brasileira o estágio docente. Não 

priorizado ou até ignorado, tal concepção reforça a crença de que uma sólida formação teórico-

profissional num determinado campo do saber, por si só já assegura condições para o exercício da 

docência, na qual a atividade de ensino se destaca frente às demais atividades como a pesquisa, a 

extensão e a gestão acadêmica. No entanto a cada dia os estudos têm reforçado a necessidade de 

se investigar a formação para a docência universitária articulada com a regulação, 

profissionalização e carreira. 

O conceito de formação identifica-se segundo vários estudiosos desta temática investigativa 

(BENEDITO: 1995, BRZEZINSKI: 2002, KUENZER: 2006, NÓVOA: 1997, SILVA: 2007, TARDIF: 2010, 

dentre outros), com a ideia de percurso, processo, trajetória de vida pessoal e profissional. A 

formação de docentes está situada no entrecruzamento de desenvolvimento pessoal, profissional e 

organizacional. 

Em relação à política global de formação, Brzezinski (2002) afirma que: 

A defesa política global de formação e profissionalização do magistério parte da 
concepção de que o professor é o profissional que domina o conhecimento 
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específico de sua área e os saberes pedagógicos, e uma perspectiva de totalidade. 
Isso lhe permite perceber as relações existentes entre as atividades docentes e a 
globalidade das relações sociais, políticas e culturais em que o processo 
educacional ocorre e atuar como agente de transformação da realidade. Com essa 
identidade o professor é o profissional dotado de competência para produzir 
conhecimento sobre seu trabalho, de tomar decisões em favor da qualidade 
cognitiva das aprendizagens escolares e, fundamentalmente, de atuar no processo 
constitutivo da cidadania do “aprendente”, seja ele criança, jovem ou adulto. 
(BRZEZINSKI, 2002, p.15). 
 

Nos processos de formação e experiência pedagógica vários saberes e desafios influenciam a 

atuação do docente universitário. Quanto  ao  desempenho deste docente  tanto cobrado pelas 

avaliações constantes,  como  este  se  prepara  para  exercer  a docência?  Estudos  têm  mostrado 

que, segundo Benedito (1995):  

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

 

Tardif (2010) enfatiza com muito rigor, que a formação docente supõe um continuum, no 

qual durante a carreira docente, fases do trabalho devem alternar com fases de formação contínua. 

Essa formação começa antes da universidade e passa pela formação inicial e estende-se ao longo 

da vida profissional.  

Abordagens políticas, econômicas e sociais apontam à Educação Profissional e Tecnológica 

voltadas para o mundo do trabalho, onde o grande desafio é articular conhecimento para atuar e 

solucionar problemas previstos ou não, de forma ágil e eficaz, ou melhor, articular formação 

científico-tecnológica, teoria e experiência prática. Para isto, exige-se um docente que trabalhe em 

situações de aprendizagem, às quais preparem os jovens de maneira que tenham capacidade 

intelectual de trabalho, sendo capazes de enfrentar situações da prática social e do trabalho. 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas 
e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão 
importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. 
(NÓVOA,1997, p.25). 
 

Silva (2007) enfatiza que: 

[...] Portanto, as experiências, os saberes, os conhecimentos que o professor 
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incorporou e construiu ao longo de sua trajetória traduzidos em processos 

formativos, constituem-se num habitus, ou seja, em uma forma do professor ser, 

pensar e agir no mundo e na sua prática profissional. Nesta perspectiva o conceito 

de formação identifica-se com a idéia de percurso, processo, trajetória de vida 

pessoal e profissional. Por isso, a formação não se conclui, ela é permanente. 

(SILVA, 2007, p.2). 

 

Ao se pensar no processo formativo docente, é fundamental considerar que sua construção é 

contínua e deve ocorrer durante todo o percurso de vida pessoal e profissional, exigindo que o 

docente esteja em constante qualificação. Em contrapartida, quando se trata da legislação 

específica para atuação na docência universitária tecnológica, depara-se com uma situação repleta 

de especificidades, porém, silenciada pelas políticas públicas educacionais. 

A LDB nº 9394/96, onde se define que os professores universitários devem possuir título de 

pós-graduação, portanto, oscilando de qualquer modalidade de latu sensu ao maior de stricto sensu 

que é o pós-doutorado. Como profissionais egressos de formação diferenciada, alguns possuem 

formação didática, outros possuem apenas experiência profissional, e muitos ainda não possuem 

experiência alguma, vindo a adquiri-la na prática.  

A diversidade de espaços institucionais universitários são possuidores de disposições 

específicas, que possibilitam aos professores internalizarem habitus professorais, expressando a 

construção de identidades singulares de ser professor, construindo espaços para que eles 

compartilhem experiências, dúvidas e auxílio mútuo, cujas experiências possam favorecer a 

construção do conhecimento pedagógico compartilhado, ou seja, tais práticas alimentadas em 

bases teóricas constituirão em fatores relevantes na construção permanente do ser professor em 

uma sociedade globalizada e em tempos de rápidas mudanças no mundo material e espiritual, tal 

reflexão encontra apoio no pensamento de Ianni (1992) em sua obra O Colapso do Populismo no 

Brasil. 

Esta reflexão está voltada para os professores dos cursos tecnológicos, à medida que há 

recorrência de um determinado discurso que supõe a existência de uma identidade peculiar para 

atuar nesta modalidade de formação superior. 

Ao tentar buscar as raízes que estão na origem dos estudos sobre a identidade do professor 

da educação superior tecnológica, faz-se necessário identificar a interiorização de determinadas 

disposições como habitus, procedimentos, perspectivas e bens culturais, pois seriam responsáveis 

pela estruturação da identidade do indivíduo – professor(a), exteriorizando um modo peculiar de 

ser professor/a.  
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No campo educacional brasileiro contemporâneo, os estudos sob a forma de dissertação ou 

tese (trabalho em elaboração para a revisão bibliográfica), que gravitam em torno da questão da 

identidade do professor universitário, são discutidos sob os mais variados olhares e, nas últimas 

três décadas, tem tido contribuições de diversos ramos de conhecimento, às quais refletem os 

embates e avanços ocorridos, baseados nos estudos teóricos a partir da nossa realidade nacional e 

internacional. 

Mas, interroga-se, se esses discursos educativos apontam para determinadas identidades 

singulares, ou, se de fato, são as mesmas referências e exigências, hoje reconhecidas e enaltecidas 

pelo pensamento pedagógico neoliberal de formação docente, expressa por competências e 

habilidades e que indicam para apenas uma identidade em construção cotidiana. Existiria então um 

determinado habitus professoral, ou vários habitus professorais construídos em decorrência das 

modalidades de formação, se bacharelado, licenciatura, tecnológica ou sequencial? 

Para respaldar a discussão teórica acerca aos conceitos de habitus, campo e prática, 

formulados pelo célebre pensador da sociologia francesa, Pierre Bourdieu, são fundamentais, e 

apropriados por Perrenoud (2001) e Tardif (2010). Estes conceitos presentes e estruturantes da/na 

prática docente imprimem uma determinada configuração do saber ensinar constituído por saberes 

e sentidos denominados como habitus professoral.  

A questão profissional do professor da educação superior tecnológica tende a ser considerada 

tanto no que se refere à identidade, como no aprofundamento do conhecimento da realidade 

profissional do professor, abordando aspectos de sua identidade coletiva e individual: Como este 

agente se forma professor? Qual o processo de formar/aprender a ser professor? Como se constrói 

o conhecimento pedagógico compartilhado na docência universitária? Qual a importância de uma 

rede de interações neste processo? Reconhece-se que a docência exige competência no complexo 

e desafiante processo de ensinar-aprender-ensinar. 

As experiências, os saberes, os conhecimentos que o professor internalizou e incorporou 

como legítimos construídos ao longo de sua trajetória constituem-se em habitus, ou seja, em uma 

forma do professor ser, pensar e agir no mundo e na sua prática profissional. 

 

 

 

 

 



           Revista de Humanidades, Tecnologia e Cultura 

Faculdade de Tecnologia de Bauru                        número 01 – volume 01 – dezembro/2011 

P
ág

in
a2

6
0

 

2 - Formação Profissional e Habitus Professoral – elementos constituintes da(s) 

identidade(s) docente(s) universitária(s). 

 

No Brasil, os Cursos Superiores de Tecnologia surgiram na década de 60, com a Reforma de 

Ensino Industrial, decorrentes do projeto de modernização da economia preconizador e 

fomentador das transformações dos setores produtivos, reorganizando o mundo do trabalho e 

emprego frente às mudanças socioeconômicas na sociedade.  

A educação superior brasileira, nas conformações que ainda é herdeira na atualidade, foi 

regulamentada com a Lei nº 5.540/68, com destaque para a presente reflexão em seus Artigos 18 e 

23. A vocação para o trabalho, estruturante no pensamento educacional brasileiro é reforçada e 

ganham relevância com a necessidade de criação de Cursos Superiores de Tecnologia, que 

contemplem o atendimento do mercado de trabalho regional, onde os cursos deveriam atender as 

demandas do mundo de trabalho, podendo apresentar modalidades e duração diversas.  

No Capítulo II da Lei nº 5.540/68, trata-se do corpo docente, onde estão definidas algumas 

exigências para atuação do docente no magistério superior. Em seu Parágrafo 2º da Alínea B do 

Artigo 32, cita: “Serão considerados, em caráter preferencial, para o ingresso e promoção na 

carreira docente do magistério superior, os títulos universitários e o teor científico dos trabalhos 

dos candidatos”. Significa que os devidos concursos para ingresso de docentes exigem uma 

determinada titulação para atuação destes no nível de ensino superior. E o que acontece é que 

muitas vezes os candidatos a estas vagas não possuem habilidades pedagógicas necessárias para 

atuarem como docente superior. 

Apesar de ser exigido, que o docente da Educação Profissional e Tecnológica seja um 

profissional flexível com uma atuação crítico-reflexiva, na Lei nº 5.540/68 não se encontra nenhuma 

exigência específica quanto à sua formação para atuação na modalidade tecnológica. 

O meio acadêmico se revelou resistente quando cessou em 1977 a expansão do primeiro 

curso de formação de tecnólogos (Curso de Engenharia de Operações), portanto, este foi extinto, 

sendo alegado que seria necessária uma pesquisa de mercado comprovando realmente a 

necessidade daqueles profissionais. 

Com a resolução do CFE nº 12 de 30 de dezembro de 1980, é definida a nova denominação de 

CST (Cursos Superiores de Tecnologia), com o intuito de atender as mudanças exigidas pelo mundo 

do trabalho. 
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Em 1983, aparece pela primeira vez uma exigência na formação didático-pedagógica, através 

do Artigo 4º da Resolução nº 12 de 1983, do Conselho Federal de Educação, à qual regulamentava 

os cursos de qualificação e especialização para o profissional atuar na docência do Ensino Superior, 

diz que estes cursos deverão ter duração mínima de 360 horas, devendo ser no mínino 60 horas 

voltadas para disciplinas de formação didático-pedagógica e o restante relacionado à área 

específica do curso, portanto, o curso de especialização tornou-se o principal meio de formação de 

docentes para o ensino superior. 

No entanto, esses dispositivos foram alterados pela Resolução CNE/CES nº 1, de 3 de abril de 

2001, à qual suprimiu a exigência de disciplinas pedagógicas. Mas, os seus concluintes continuam 

habilitados para ministrar aulas em cursos superiores. 

Em 1987, foi realizado em Curitiba-PR, o primeiro Encontro Nacional de Educação 

Tecnológica, reunindo um grande número de participantes, dentre eles, docentes e discentes de 

cursos superiores de tecnologia.  

Com a LDB nº 9394/96, seguida pela regulamentação do Conselho Nacional, pelos pareceres 

CNE/CES nº 436/2001, CNE/CP nº 29/2002 e Resolução CNE/CP nº 3/2002, ocorreu uma grande 

expansão dos cursos superiores no país, dando destaque para a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, neste momento foi pacificado que os Cursos Superiores 

Tecnológicos (CST) seriam graduações e seus egressos poderiam prosseguir seus 

estudos/capacitações, fazendo especialização, mestrado e doutorado. Foi o grande estímulo para 

que os jovens fizessem um Curso Superior Tecnológico. 

Analisando alguns artigos da LDB nº 9394/96, nota-se, que apesar da Educação Profissional 

Tecnológica (EPT) integrar diferente nível e modalidade dentro da educação superior, esta 

praticamente não é considerada dentro da discussão. 

[...] Art. 39.  A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos 
da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação 
e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. (Redação dada pela Lei nº 
11.741, de 2008). 
Art. 52. II. Um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de 
mestrado ou doutorado; 
Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de 
pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 
Parágrafo Único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de 
doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. (Grifo do 
autor).  
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Continuando a análise das exigências dos cursos de nível superior na modalidade tecnológica, 

encontramos na Resolução de 18 de dezembro de 2002, que institui as diretrizes curriculares 

nacionais gerais para organização e funcionamento dos cursos superiores de tecnologia, 

verificamos que, quanto à formação do docente para atuação nos Cursos Superiores Tecnológicos é 

dito o seguinte: “Art. 12. Para o exercício do magistério nos cursos superiores de tecnologia, o 

docente deverá possuir a formação acadêmica exigida para a docência no nível superior, nos 

termos do Artigo 66 da Lei 9.394 e seu Parágrafo Único”. Artigo este especificado anteriormente, 

onde a exigência definida é em nível de pós-graduação, priorizando o nível de formação stricto 

sensu. 

Moura (2008) faz uma colocação extremamente importante, referenciando seu ponto de 

vista, quanto ao problema da estrutura do sistema educacional brasileiro. 

Esse é um problema estrutural do sistema educacional e da própria sociedade 
brasileira, pois, enquanto para exercer a medicina ou qualquer outra profissão 
liberal é necessária a correspondente formação profissional, para exercer o 
magistério, principalmente, o superior ou a denominada educação profissional, não 
há muito rigor na existência de formação na correspondente profissão - a de ser 
professor. (MOURA, 2008, p.31). 
 

O Decreto nº 5154/2005 do Governo Federal, ao regulamentar a EPT, faz-se correções aos 

modelos de formação, como também trazendo novas perspectivas para a Educação Profissional e 

Tecnológica. A partir daí, foram realizados vários estudos com o intuito de ajustar as normas do 

Sistema Federal de Ensino a essa nova realidade. 

 Com a Lei nº 11.195/05 dá-se início à expansão da rede federal de educação tecnológica, 

pois legaliza a criação de unidades federais de EPT. 

Em resposta aos setores da sociedade, foi criado pelo Ministério da Educação, o Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia como um guia para o público em geral, desta forma, 

cumpre-se o Decreto nº 5.773/06 que define o aprimoramento e fortalecimento dos cursos 

superiores de tecnologia. 

 Este catálogo está dividido em dez (10) eixos tecnológicos, contendo 102 graduações 

tecnológicas. Através das diretrizes curriculares nacionais, e em sintonia com as exigências dos 

setores produtivos e expectativas da sociedade, apresenta e orienta a oferta de cursos superiores 

de tecnologia. É atualizado anualmente pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 

Ministério da Educação – SETEC/MEC. 
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 Neste, encontra-se definida a estrutura mínima para funcionamento destes cursos, porém, 

não é encontrada a definição de exigências pedagógicas que defina uma formação específica para o 

professor que atuará no Ensino Superior Tecnológico. 

Após realização de conferências municipais e intermunicipais, no primeiro semestre de 2009, 

e conferências estaduais e do Distrito Federal no segundo semestre de 2009, orientadas por um 

Documento Referência, elaborado pelo MEC (Ministério da Educação), em parceria com Sistemas 

de Ensino, Órgãos Educacionais, Congresso Nacional e Sociedade Civil, coordenaram a realização de 

todos estes eventos, culminando com a representativa Conferência Nacional de Educação (CONAE), 

realizada entre 28 de março a 1º de abril de 2010 com o seguinte tema: Construindo o Sistema 

Nacional Articulado de Educação: O Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação. O 

resultado deste processo de mobilização e debate sobre a Educação Brasileira Nacional está 

consolidado em um Documento Final, o qual apresenta metas, ações e diretrizes para a elaboração 

do novo Plano Nacional de Educação. 

Ao avaliar o Documento Final da CONAE 2010 em relação à construção de medidas fortes e 

eficientes no processo de formação docente para atuação no ensino profissional tecnológico pode-

se encontrar as seguintes propostas: 

o) Ampliar a oferta de cursos de formação de docentes para a educação 
profissional, incentivando os Cefet, Ifet e IES públicas, segundo os catálogos 
existentes. 
p) Fomentar a realização de projetos para formação docentes, técnico-
administrativos/as e gestores/as, visando à qualificação da oferta de cursos de 
educação profissional e tecnológica. (CONAE, 2010, p.88). 
 

Continuando, a abordagem documental, será apresentado um histórico em relação ao Plano 

Nacional de Educação (PNE). Em 1962, surgiu o primeiro PNE, o qual foi elaborado pelo MEC e 

aprovado pelo Conselho Federal de Educação, na vigência da primeira LDB, Lei nº 4.024 de 1961. 

Definia objetivos e metas a serem alcançadas em um prazo de oito anos. Passou por uma revisão 

em 1965. Em 1966, através de uma nova revisão passou a ser chamado de Plano Complementar de 

Educação. 

 Foi apresentado em 10 de fevereiro de 1998, o Projeto de Lei nº 4.155, de 1998, que 

"aprova o Plano Nacional de Educação". A construção deste plano atendeu aos compromissos 

assumidos pelo Fórum. Sua tramitação na Câmara dos Deputados iniciou com o Projeto de Lei nº 

4.173, de 1998, tendo como eixos norteadores, a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação Nacional, de 1996, e a Emenda Constitucional nº 14, de 1995, que instituiu o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.  

Este PNE foi aprovado através do Projeto de Lei n° 10.172, de 9 de Janeiro de 2001, e teve 

duração de 10 anos. No tópico 4, onde fala-se de Educação Superior, em 4.1. Diagnósticos, define-

se: 

À União atribui-se historicamente o papel de atuar na educação superior, função 
prevista na Carta Magna. As instituições públicas deste nível de ensino não podem 
prescindir do apoio do Estado. As universidades públicas têm um importante papel 
a desempenhar no sistema, seja na pesquisa básica e na pós-graduação stricto 
sensu, seja como padrão de referência no ensino de graduação. Além disso, cabe-
lhe qualificar os docentes que atuam na educação básica e os docentes da 
educação superior que atuam em instituições públicas e privadas, para que se 
atinjam as metas previstas na LDB quanto à titulação docente (PNE, 2001, p.39). 
 

Quanto à qualificação de docentes é destacada no item 4.2 – Diretrizes, o seguinte: 

É igualmente indispensável melhorar a qualidade do ensino oferecido, para o que 
constitui instrumento adequado a institucionalização de um amplo sistema de 
avaliação associada à ampliação dos programas de pós-graduação, cujo objetivo é 
qualificar os docentes que atuam na educação superior (PNE, 2001, 43). 
 

Outro ponto importante é a capacitação docente, que foi abordado em 4.4 – Financiamento e 

Gestão da Educação Superior (PNE, 2001): 28- “Estimular, com recursos públicos federais e 

estaduais, as instituições de educação superior a constituírem programas especiais de titulação e 

capacitação de docentes, desenvolvendo e consolidando a pós-graduação no País”. 

A formação de formadores para a EPT é abordada no tópico 7, em Objetivos e Metas. 

Destaca-se: 

[...]8. Estabelecer, com a colaboração entre o Ministério da Educação, o Ministério 
do Trabalho, as universidades, os CEFETs, as escolas técnicas de nível superior, os 
serviços nacionais de aprendizagem e a iniciativa privada, programas de formação 
de formadores para a educação tecnológica e formação profissional. (PNE, 2001, 
p.60). 

 No item 10.2 – Diretrizes, preconiza-se da qualificação docente e implementação de 

políticas públicas: 

A qualificação do pessoal docente se apresenta hoje como um dos maiores desafios 
para o Plano Nacional de Educação, e o Poder Público precisa se dedicar 
prioritariamente à solução deste problema. A implementação de políticas públicas 
de formação inicial e continuada dos profissionais da educação é uma condição e 
um meio para o avanço científico e tecnológico em nossa sociedade e, portanto, 
para o desenvolvimento do País, uma vez que a produção do conhecimento e a 
criação de novas tecnologias dependem do nível e da qualidade da formação das 
pessoas. (PNE, 2001, p.76) 
 

Dando continuidade o projeto de lei do PNE atual terá sua vigência de 2011 a 2020. Neste 
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plano foram definidas 20 metas com suas devidas estratégias. 

Na Meta 12 deste PNE (2011), temos o seguinte: “Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula 

na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 

assegurando a qualidade da oferta”. Para que esta meta seja cumprida tem-se algumas estratégias 

relevantes que serão destacadas a seguir: 

[...]  12.2) Ampliar a oferta de vagas por meio da expansão e interiorização da rede 
federal de educação superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica e do Sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a 
densidade populacional, a oferta de vagas públicas em relação à população na 
idade de referência e observadas as características regionais das micro e 
mesorregiões definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
uniformizando a expansão no território nacional. 
[...] 12.4) Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita 
prioritariamente para a formação de professores para a educação básica, 
sobretudo nas áreas de ciências e matemática, bem como para atender o déficit de 
profissionais em áreas específicas. 
[...] 12.11) Fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de 
articulação entre formação, currículo e mundo do trabalho, considerando as 
necessidades econômicas, sociais e culturais do País. 
12.12) Consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade 
estudantil e docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional 
e internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior. 
[...] 12.14) Mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível 
superior considerando as necessidades do desenvolvimento do país, a inovação 
tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica. (PNE, 2011, p.13-14). 
 

Na Meta 13 está contemplada a qualidade da educação superior: “Meta 13: Elevar a 

qualidade da educação superior pela ampliação da atuação de mestres e doutores nas instituições 

de educação superior para 75%, no mínimo, do corpo docente em efetivo exercício, sendo, do total, 

35% doutores”.  

Na sequência também serão demonstradas algumas estratégias definidas como relevantes ao 

tema deste artigo: 

[...]13.3) Induzir processo contínuo de auto-avaliação das instituições       superiores, 
fortalecendo a participação das comissões próprias de avaliação, bem como a aplicação de 
instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se 
a qualificação e a dedicação do corpo docente. 
13.4) Induzir a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por meio da 
aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado pela CONAES, de modo a permitir 
aos graduandos a aquisição das competências necessárias a conduzir o processo de 
aprendizagem de seus futuros alunos, combinando formação geral e prática didática. 
13.5) Elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando sua atividade de modo 
que realizem, efetivamente, pesquisa institucionalizada, na forma de programas de pós-
graduação stricto sensu. [...]. (PNE, 2011, p.15). 
 

              Após análise de Leis, Documento Final CONAE e PNE, é nítido a falta de exigência no 
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que se refere à formação didático-pedagógica do docente superior, formação esta, que comprove 

uma qualificação ampla para que este possa exercer seu papel, o qual é de extrema importância e 

responsabilidade perante nossa sociedade.  

De acordo com Benedito( 1995),  existem algumas funções que constituem  o ethos  do 

trabalho dos professores universitários : 

a) O estudo e investigação. 
b) Ensino, organização e desenvolvimento de ambas.  
c) Comunicaçãodepesquisa. 
d) Inovação e comunicação de inovações educacionais.  
e) Tutoria e avaliação dos alunos.  
f) A participação responsável na seleção de outros professores. 
g) A avaliação do ensino e da pesquisa.  
h) Participação na gestão acadêmica. 
i) O estabelecimento de relações com o mundo da cultura, trabalho, etc .  
j) A promoção de relações e intercâmbio inter-departamental e inter-universitários.  
k) Contribuir para um clima de colaboração entre os professores. (BENEDITO, 1995, 
p.119). 
 

               Diante destas funções preconizadas para o exercício da docência universitária, 

estariam os professores da educação superior tecnológica, considerando a ausência de uma 

formação específica para esta modalidade de educação superior, em condições intelectuais para 

exercê-las? 

Tratando-se do processo que preconiza a identidade do professor da educação superior 

tecnológica, deve-se levar em conta a indissolúvel união existente entre o professor como pessoa e 

o professor como profissional, ou seja, destacar seu habitus, como expressão da forma de ser como 

pessoa, relacionando-se ao complexo exercício da profissão.  

Levando em consideração que o objeto de estudo deste artigo é pensar a possibilidade de 

existência de uma Identidade do professor da educação superior tecnológica a partir do conceito de 

habitus professoral, Bourdieu mostra que a efetivação de práticas exercidas social e coletivamente 

configuram um habitus, ou seja, práticas deixam de ser meros saberes prático. Segundo ele, a 

racionalidade desse fenômeno opera do seguinte modo: 

[...] é o sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a 
funcionarem como estruturas estruturantes, isto é, como princípio que gera e estrutura as 
práticas e as representações que podem ser objetivamente “regulamentadas” e 
“reguladas” sem que por isso sejam os produtos de obediência de regras, objetivamente 
adaptadas a um fim, sem que se tenha necessidade da projeção consciente deste fim ou do 
domínio das operações para atingi-lo, mas sendo, ao mesmo tempo, coletivamente 
orquestradas sem serem o produto da ação organizadora de um maestro. (BOURDIEU, 
1972, In ORTIZ, 1983, p.15) 
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Outra referência teórica decisiva para a contextualização do conceito de habitus professoral 

foi formulada por Edward Palmer Thompson (1981, p.15), que o levou a afirmar que a experiência é 

“fruto de muitos acontecimentos inter-relacionados ou de muitas repetições do mesmo tipo de 

acontecimento”. Á este propósito Perrenoud et al (2001) enfatiza que: 

O habitus, um conjunto estruturado de esquemas de percepção, avaliação, decisão e ação. 
O habitus, em grande parte inconsciente, é posto em ação nos casos rotineiros e nas 
situações de urgência; intervém nas modalidades de gestão de um projeto racional e 
condiciona a maneira e o momento oportuno nos quais os conhecimentos são mobilizados. 
(PERRENOUD et al, 2001, p. 21) 

 

Portanto, os professores constroem suas rotinas ao longo de suas trajetórias, e estas são 

utilizadas nos momentos necessários de forma inconsciente. Perrenoud et al (2001, p.21) destaca 

dois momentos distintos na prática pedagógica dos professores: “[...] a confrontação com novas 

estruturas e a tomada de consciência reflexiva de seu próprio desempenho na situação real”. 

As mediações dialéticas entre a lógica da noção de habitus e experiência são culturalmente 

necessárias, ou seja, inseridas numa prática historicamente construída, uma não existe sem a outra, 

já que habitus é a substância da experiência, e vice-versa. As diversas funções docentes 

horizontalizam o universo constitutivo do habitus professoral expresso fundamentalmente pelos 

modos de ensinar e aprender, relacionar-se com os saberes e com os estudantes, enfim, pela sua 

própria concepção de docência e finalidades educativas.  

Benedito (1995) destaca as funções importantes que fazem parte do trabalho dos professores 

universitários. 

[...]O estudo e investigação; Ensino, organização e desenvolvimento de ambas; Comunicação 
de pesquisa; Inovação e comunicação de inovações educacionais; Tutoria e avaliação dos 
alunos; A participação responsável na seleção de outros professores; A avaliação do ensino e 
da pesquisa; Participação na gestão acadêmica;  O estabelecimento de relações com o 
mundo da cultura, trabalho, etc; A promoção de relações e intercâmbio inter-departamental 
e inter-universitários; Contribuir para um clima de colaboração entre os professores[...]  
(BENEDITO, 1995, p.119). 
 

Estas funções se hierarquizam segundo as modalidades de formação humana e formação 

profissional universitária, portanto o habitus docente poderá constituir diferentes identidades 

docentes; considerando-se as disputas internas no campo da educação superior brasileira pelo 

reconhecimento e exercício do poder hegemônico,.Sem sombra de dúvida, as Universidades 

Públicas Federais e algumas poucas estaduais tem sua classificação/reconhecimento de 

representação face aos demais formatos organizacionais. Algumas referências são ilustrativas: o 

estatuto de 1931 preconiza o modelo de Universidade como formato organizativo prioritário; as 

exigências para autorização e reconhecimento de IES são diferenciadas, os critérios para 
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autorização e reonhecimento de cursos são diferenciados, os egressos dos cursos universitários  

são classificados simbolicamente segundo a instituição que lhe certificou, dentre outros. 

Há um discurso recorrente no cotidiano acadêmico dos cursos e instituições que ministram 

cursos tecnológicos de que a identidade docente da EPT é definida através do seu fazer pedagógico. 

Neste trabalho estamos tomando este sentido como sendo expressão de certo habitus professoral, 

configurados pelas disposições integrantes dos processos de formação profissional, 

prática/experiência e atendimento às exigências do mundo do trabalho.  

Uma grande parcela dos professores, ao ingressar na carreira docente superior, não 

apresenta formação inicial direcionada para tal atividade acadêmica, conforme enfatiza Brzezinski 

(2002):  

A defesa política global de formação e profissionalização do magistério parte da concepção 
de que o professor é o profissional que domina o conhecimento específico de sua área e os 
saberes pedagógicos, e uma perspectiva de totalidade. Isso lhe permite perceber as 
relações existentes entre as atividades docentes e a globalidade das relações sociais, 
políticas e culturais em que o processo educacional ocorre e atuar como agente de 
transformação da realidade. Com essa identidade o professor é o profissional dotado de 
competência para produzir conhecimento sobre seu trabalho, de tomar decisões em favor 
da qualidade cognitiva das aprendizagens escolares e, fundamentalmente, de atuar no 
processo constitutivo da cidadania do “aprendente”, seja ele criança, jovem ou adulto. 
(BRZEZINSKI, 2002, p.15). 

 

O conceito de formação identifica-se com a ideia de percurso, processo, trajetória de vida 

pessoal e profissional. Perrenoud (2001, p.15) diz que, “Um professor não é apenas um conjunto de 

competências. É uma pessoa em relação e em evolução. Portanto, é importante saber como se 

relacionam os processos de profissionalização e personalização”. 

Nos processos de formação e experiência pedagógica vários saberes e desafios influenciam o 

desempenho do professor universitário. Quanto ao  desempenho  do  professor,  como  este  se  

prepara  para  exercer  a docência?  Ainda para Perrenoud et al (2001), o habitus profissional 

abrange as rotinas (as quais o professor constrói ao longo dos seus anos de tra¬balho); momento 

oportuno (a utilização de saberes e representações explícitas capazes de dirigir uma ação, depende 

de uma parte do habitus exterior a esses saberes e representações); ação racional (utilização de 

certos conhecimentos, aliados ao raciocínio rápido, em extrema urgência); improvisação regrada 

(parte imprevista na ação planejada, o agir na urgência). 

Tardif (2010) nos seus estudos sobre a formação, apropriação e utilização dos saberes pelo 

professor, destaca a primazia dos saberes da experiência, como sendo os constituídos no exercício 

da prática profissional cotidiana, argumentando que no enfrentamento dos desafios crescentes da 
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prática pedagógica, os saberes advindos da experiência são internalizados à prática profissional sob 

a forma de habitus. 

Segundo Martins (1989), Bourdieu procura abordar a prática como algo distinto da 

obediência a normas sociais. Se o habitus orienta a prática dos agentes, esta somente se realiza na 

medida em que as disposições duráveis dos atores entram em contato com uma situação. Desta 

forma, a prática é entendida por Bourdieu como produto de uma relação dialética entre uma 

situação e um habitus.  

Estudos de Cunha (1994) revelam que a identidade profissional docente é construída a todo 

instante no decorrer de sua atividade, tendo-o como ser histórico e socialmente contextualizado, 

ou seja, suas histórias são fatores determinantes do seu comportamento cotidiano. 

O professor já nasce inserido em seu cotidiano. A vida diária não está fora da história, mas, 
ao contrário, está no centro do acontecer histórico. Como todo indivíduo, o professor é 
simultaneamente um ser particular e um ser genérico. Isto significa dizer que quase toda a 
sua atividade tem caráter genérico, embora seus motivos sejam particulares. No seu 
cotidiano ele trabalha com estas duas forças: as que vêm da generalização da sua função e 
as que partem dele enquanto individualidade. Nem sempre ambas caminham no mesmo 
sentido. Muitas vezes é do conflito entre elas que se origina a mudança das atitudes do 
professor. (CUNHA, 1994, p.157). 
 

Tardif (2010, p. 234), diz que: “O trabalho dos professores de profissão deve ser considerado 

como um espaço prático específico de produção, de transformação e de mobilização de saberes e, 

portanto de teorias, de conhecimentos e de saber-fazer específicos ao ofício do professor”. 

Preconiza-se, portanto que: 

Um professor de profissão não é somente alguém que aplica conhecimentos produzidos 
por outros, não é somente um agente determinado por mecanismos sociais: é um ator no 
sentido forte do termo, isto é, um sujeito que assume sua prática a partir dos significados 
que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimentos e um saber-fazer 
provenientes de sua própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta. 
(TARDIF, 2010, p. 230) 
 

Alguns princípios éticos, didáticos e pedagógicos precisam ser considerados quando se trata 

da formação de professores. Assim, seria necessário criar uma rede de relações, onde os 

conhecimentos científicos e pedagógicos fossem compartilhados e reconstruídos durante o 

exercício da docência. Nóvoa (1997) destaca-se que: 

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores 
os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de auto-formação 
participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e 
criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à construção de uma 
identidade que é também uma identidade profissional. (NÓVOA, 1997, p.25) 
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Na medida em que as condições sociais e históricas são alteradas, o habitus também se 

modifica e vai incorporando outras formas de percepção e ação, que vão contribuir para a 

conservação ou a transformação de suas estruturas.  

Para Tardif (2010, p.181) “habitus, isto é, certas disposições adquiridas na e pela prática real 

que lhe darão a possibilidade de enfrentar os condicionamentos e os imponderáveis da profissão”.  

Outra contribuição relevante advém das reflexões de Bernard Lahire (2002, p.31) ao dizer que 

“um ator plural é produto da experiência de socialização em contextos sociais múltiplos e 

heterogêneos”. Portanto, uma vez que este é colocado, simultânea ou sucessivamente, dentro de 

uma pluralidade de mundos sociais não homogêneos, ou até contraditórios, constituiria um 

estoque de esquemas de ações ou habitus não homogêneos, não unificados e consequentemente, 

teriam práticas heterogêneas que variariam de acordo com o contexto social. Assim, cada ator vai 

construindo o seu repertório de ação (de habitus) que Lahire chama de síntese de experiências 

sociais incorporadas ao longo da socialização. 

Nesta perspectiva é relevante a contribuição de Tardif: 

[...] Os habitus podem transformar-se num estilo de ensino em “macetes” da profissão e 
até mesmo em traços da “personalidade profissional”: eles se manifestam, então, através 
de um saber-ser e de um saber-fazer pessoais e profissionais validados pelo trabalho 
cotidiano. (TARDIF, 2010, p.49). 
 

Com vistas à construção da identidade profissional é necessária uma reflexão crítica, 

individualmente, coletivamente e institucionalmente. Para entender a relevância atribuída à EPT, 

torna-se necessário reconhecer que nos últimos 20 anos, aconteceram grandes mudanças no 

mundo do trabalho, nas formações profissionais e nas empregabilidades. 

Diante deste cenário, é necessário fazer uma mediação entre a realidade pedagógica e suas 

mediações com a realidade tecnológica, e para isto, apresenta-se uma necessidade por políticas 

públicas, que contemplem a formação de professores para atuarem nas novas modalidades de 

formação para o trabalho.  

A EPT é voltada para o mundo do trabalho, onde o grande desafio é focar os conhecimentos 

para atuarem e solucionarem problemas previstos ou não, obrigatoriamente de forma ágil e eficaz, 

ou melhor, articular formação científico-tecnológica (teoria) e experiência (prática). Para isto, exige-

se um professor que desenvolva situações de aprendizagem, as quais preparem os jovens de 

maneira que tenham capacidade intelectual para enfrentar situações da prática social e do 

trabalho. 
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Nota-se, que apesar da EPT integrar diferente nível e modalidade dentro da educação 

superior, esta praticamente não é considerada dentro da discussão. Na Resolução de 18 de 

dezembro de 2002 que institui as diretrizes curriculares nacionais gerais para organização e 

funcionamento dos cursos superiores de tecnologia, verifica-se, que, quanto à formação do 

docente para atuação nos cursos superiores de tecnologia é preconizado o seguinte: “Art. 12. Para 

o exercício do magistério nos cursos superiores de tecnologia, o docente deverá possuir a formação 

acadêmica exigida para a docência no nível superior, nos termos do Artigo 66 da Lei nº 9.394 e seu 

Parágrafo Único”.  

Esse é um problema estrutural do sistema educacional e da própria sociedade brasileira, 
pois, enquanto para exercer a medicina ou qualquer outra profissão liberal é necessária a 
correspondente formação profissional, para exercer o magistério, principalmente, o 
superior ou a denominada educação profissional, não há muito rigor na existência de 
formação na correspondente profissão - a de ser professor. (MOURA, 2008, p.31). 
 

É notável a ausência de medidas concretas, ou seja, de uma política global de formação de 

docentes, para atuarem no ensino superior tecnológico, pois os cursos de graduação existentes não 

qualificam docentes para exercerem suas funções no ensino profissional tecnológico; os cursos de 

pedagogia não abordam questões voltadas ao trabalho e à educação profissional. 

Segundo o documento denominado Políticas Públicas para a EPT (2004). 

[...] Enfim, a formação dos docentes da educação profissional e tecnológica deve ser 
implementada de forma que esteja envolvida com o fortalecimento do pensar crítico, 
criativo, com o uso e entendimento da tecnologia comprometida com o social. (BRASIL. 
MEC, 2004, p.50). 
 

                 Sendo assim, a identidade docente, de um agente sóciocultural é fruto de seu 

habitus professoral, o qual é interiorizado/exteriorizado na prática diante das múltiplas disposições 

culturais e socias que definem visões de mundo de educação, perspectivas teórico-metodológicas 

das diferentes áreas do saber científico, seleção e hierarquização de saberes e práticas escolares, 

posturas corporais (hexis corporais), formas adequadas de estudar e ensinar, avaliar e classificar 

conhecimentos e os agentes sociais de acordo com as suas necessidades, demandas, experiências e 

formação profissional de cada momento histórico. 

[...] Definitivamente, embora estejam assentadas em objetivos relativamente claros, as 
reformas deixam em aberto a questão do saber dos professores vinculada à sua identidade 
profissional e ao papel que desempenham. Enquanto a década de 1990 foi dominada pela 
implantação das reformas, pode-se esperar que a década que se inicia seja dominada por 
tensões e até mesmo contradições entre diversas concepções do saber dos professores e, 
de maneira mais ampla, de sua função tanto na escola quanto na sociedade. (TARDIF, 2010: 
p. 303) 
 

O discurso recorrente é de que os professores necessitam de uma formação específica para a 
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docência universitária. Mas pergunta-se por que tal questão tem sido negligenciada pelas políticas 

educacionais decorrentes por todos os ordenamentos legais: LDB’s, Reformas Universitárias, 

Conferências Nacionais de Educação, Planos Nacionais de Educação, dentre outros. 

Diante do atual momento histórico e político vivido pela sociedade brasileira, regada pelo 

sistema neoliberal capitalista de produção e consumo, é visível que, as políticas públicas voltadas 

para cursos de nível superior tecnológico, apontam claramente para uma formação voltada ao 

mundo do trabalho. E diante deste cenário, é notável a ausência de normatização que norteie o 

processo de formação de docentes para atuarem nesta modalidade de ensino. 

Assim descreve Benedito (1995) acerca do percurso do formar-se professor universitário na 

prática: 

Atualmente, o professor universitário aprende a sê-lo mediante um processo de 
socialização em parte intuitiva, autodidata ou, o que é pior, seguindo a rotina dos “outros”. 
Isto se deve, sem dúvida, à inexistência de uma formação específica de professor 
universitário. Neste processo, desempenha um papel mais ou menos importante sua 
própria experiência como aluno, o modelo de ensino que predomina no sistema 
universitário e as reações de seus alunos, embora não se descarte a capacidade autodidata 
do professorado (BENEDITO, 1995, p.120) 
 

Esta configuração tem se mantido nas descontinuidades das políticas educacionais, que se 

alteram de acordo com a composição do poder institucional. Cunha (2001) definiu a política 

educacional brasileira como política do Zig-Zag, afirmando que no Brasil têm-se políticas de 

governo e não de estado, isto é comprovado com os inúmeros Programas e Projetos que tratam a 

Educação Profissional.  

De acordo com Granbrowski e Ribeiro (2010), a ausência de uma Política Pública de Estado é 

um dado histórico real, ou seja: 

Construir, com toda a sociedade, uma proposta de política pública de educação profissional 
e tecnológica, embasada numa concepção de mundo, homem e sociedade como sujeitos e 
não como objetos do mercado capitalista... Para tanto, faz-se necessário sustentar uma 
proposta de educação profissional como uma política pública, integrada no Sistema 
Nacional de Educação em articulação com a educação básica e a educação superior. 
(GRANSBROWSKI e RIBEIRO, 2010, p.279) 

 

Os cursos de graduação existentes em âmbito de bacharelado, não qualificam profissionais 

para a docência. Ainda, que para a EPT poder-se-ia supor que tivessem mais proximidades para 

exercerem suas funções, na realidade carecem de condições teóricas que problematizam as 

relações dialéticas entre educação e trabalho e educação/formação omnilateral, portanto sendo 

capaz de trabalhar de forma coordenada integrada e interdisciplinar. Segundo o documento 

Políticas Públicas para a EPT (2004, p.50) “Enfim, a formação dos docentes da educação profissional 
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e tecnológica deve ser implementada de forma que esteja envolvida com o fortalecimento do 

pensar crítico, criativo, com o uso e entendimento da tecnologia comprometida com o social”. 

Nesta perspectiva e contexto, o professor da EPT precisa deixar de ser um transmissor de 

conteúdos acríticos já definidos a priore, para assumirem um papel problematizador e mediador do 

processo ensino-aprendizagem. Evidentemente, para que isto ocorra, o poder público deve 

preconizar um sistema de educação que regularize políticas públicas de formação de professores, 

incluindo os sempre esquecidos: os que exercem seu ofício educativo na educação superior. 

 

3 - Considerações Finais 

 

Para cada modalidade didático-pedagógica têm sido construídos no cotidiano profissional, 

vários discursos de exigências com certo grau de reconhecimento, apontando para determinadas 

especificidades e identidades docentes, cujos indicadores passam a fazer parte das avaliações 

docentes, processos de seleção docente, gestão educacional, projeto pedagógico de curso entre 

outros. 

Mas, de fato, são eles portadores de modos distintos de exercerem a docência ou 

desenvolvem seus papéis em decorrência das exigências da complexidade institucional? As 

modalidades de formação universitária sob as formas de bacharelado, licenciatura, tecnológica ou 

sequencial, impõem disposições culturais e acadêmicas que determinam habitus professoral 

diferente? Os docentes de educação tecnológica têm de fato particularidades no exercício de sua 

docência? O que pensam e como significam sua prática educativa? Muitas questões para serem 

investigadas e respondidas de um processo complexo de formação que continuadamente se refaz e 

faz-se. 

Embora seja real a existência de diferentes discursos educativos que apontam para a 

existência de habitus professoral distinto/identidade singular de professor da educação superior, 

identifica-se que a docência desenvolve-se ao longo de uma caminhada, a qual se constrói de forma 

integrada e contínua mediando os saberes teóricos e práticos, construídos no estudo e no ensino, 

na prática e na práxis, na trajetória de vida e de formação, onde as referências culturais, políticas, 

educativas e pedagógicas compartilhadas estejam inseridas em redes compartilhadas de 

interações. De modo que o Professor Universitário precisa ter capacidade para conceber e 

implementar novas alternativas, diante das crises e dos problemas sociais. Demo (2004) traça assim 

o perfil do professor:                     
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1- O professor é, na essência um pesquisador,[...] 
2- O professor precisa ser um formulador de proposta própria, ou seja precisa saber 
elaborar com autonomia. [...] 
3- O professor moderno não valoriza apenas o legado teórico , mas sabe fazer da prática 
uma trajetória de reconstrução do conhecimento, desde que saiba teorizá-la.[...] 
4- O professor precisa compor-se com a atualização permanente, porquanto, se o 
conhecimento, de um lado, é aquilo que tudo inova, do outro lado da mesma moeda é 
aquilo que a tudo envelhece.[...] 
5- O professor precisa afeiçoar-se com a instrumentalização eletrônica, por duas razões 
relevantes: é uma competência natural do mundo moderno, trabalhar a informação [...] 
mais decisivo ainda será saber trabalhar marcas reconstrutivas da informática, para superar 
a tendência meramente instrutiva,[...] 
6- O professor moderno carece tornar-se interdisciplinar.[...]  (DEMO, 2004, p.119-124) 
 

 Este perfil aponta para a perspectiva de que independente dos tempos e lugares, onde a 

docência universitária se realiza, o habitus professoral é uma expressão de determinadas 

disposições culturais internalizadas como legítimas, não absolutas e nem eternas, 

significativamente essenciais e enunciadoras de um processo sistemático, organizado e auto-

reflexivo, envolvendo os processos/trajetos que vão desde sua formação inicial até o exercício 

continuado da docência no espaço institucional específico marcado e mediado pelo seu ethos de 

vida. 
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