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RESUMO: O presente artigo buscou fazer uma abordagem da trajetória histórica da educação no Brasil 
e também do sistema de ensino superior na atualidade, desde o período colonial com professores 
jesuítas até os dias de predomínio das tecnologias da comunicação. É necessário que o docente da 
atualidade compreenda o processo de evolução da docência para que este de adapte e consiga 
executar sua profissão de acordo com o que é exigido nos dias atuais. O desenvolvimento desse artigo 
se deu com base na pesquisa bibliográfica em materiais de biblioteca e de websites, reunindo as ideias 
de vários autores sobre o assunto abordado. No desenvolvimento desse artigo será descrito ao leitor a 
história da educação no Brasil e ainda o leitor conhecerá o perfil do docente e o processo de ensino na 
atualidade. Com a leitura desse artigo será possível perceber que o professor deixou de ser um 
transmissor de conteúdo para se tornar um influenciador na formação do aluno. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Docência. Ensino Superior. Perfil do Docente. 

 
ABSTRACT: This article sought to approach the historical trajectory of education in Brazil and also 
higher education system at present, since the colonial period with Jesuit professors to the present 
predominance of communication technologies. It is necessary that the teacher of today understand the 
process of evolution teaching for this to adapt and can run your profession according to what is required 
in the present day. The development of this article took place based on the bibliographical research in 
library materials and websites, combining the ideas of various authors on the subject. In developing this 
article will be described for the reader the history of education in Brazil and even the reader will know 
the teaching profile, and the teaching process at present. With the reading of this article it will be possible 
to realize that the teacher is no longer a transmitter of content to become an influencer in the formation 
of the student. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o contexto da educação brasileira, diversas transformações 

ocorreram na forma de ensinar desde que ela começou na era colonial, principalmente 

no que diz respeito ao perfil do docente que, segundo Castilho (2009), teve as 

competências estabelecidas somente após a profissionalização da atividade no final 

do século XVI.  

O ensino superior fixou-se no Brasil de forma tardia e veio sofrendo 

modificações que, apesar de lentas, são perceptíveis, com isso Fava (2014) afirma 

que cada vez mais a educação vai se tornando mais complexa, onde o professor deixa 

de ser um simples transmissor de conteúdos e passa a ser um formador de cidadãos 



 

e de opiniões, mas o espaço do aprendizado também é alterado, como afirma em sua 

obra na página 69: “Ruem as paredes das salas de aula, aglutinando novos espaços 

de ensino-aprendizagem presenciais e virtuais”. 

Diante do conturbado fluxo de transformações na forma de executar a docência 

que o país foi submetido ao longo dos anos, é necessário que o docente da atualidade 

olhe um pouco para trás e que também conheça o processo de docência hoje em dia, 

o mais importante ainda é que este profissional compreenda as mudanças ocorridas 

nesse meio e que saiba usar da melhor forma possível as ferramentas disponíveis no 

século XXI para formar novas mentes, novos cidadãos e novos profissionais para o 

dia de amanhã. 

Para que o docente da atualidade execute sua profissão com maestria na 

formação de novos alunos, é necessário que este entenda as características do antigo 

e do novo professor, sendo assim, quais são as principais diferenças entre o docente 

do passado e o docente do novo século? 

O objetivo geral do presente artigo é apresentar ao leitor como se deu a 

evolução do processo de docência com o passar do tempo nesse Brasil de tantas 

mudanças, seguindo os seguintes objetivos específicos: 

- Descrever a história da educação no Brasil; 

- Conhecer o perfil do docente e o processo de ensino na atualidade. 

A metodologia de pesquisa empregada neste trabalho foi a revisão de 

bibliografia, buscando em bibliotecas físicas e em riquíssimas bibliotecas virtuais 

materiais para discorrer sobre o assunto abordado. 

 

2- A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

O início do processo de docência se deu no Brasil após quase meio século do 

início da colonização da então chamada Terra de Santa Cruz, a evolução da educação 

aconteceu de forma lenta ao longo dos anos, principalmente no que diz respeito à 

instauração do ensino superior no Brasil com relação às colônias espanholas e 

inglesas. 

De acordo com Alves (2009), a educação no Brasil começa com a chegada dos 

padres jesuítas em 1549, tendo como líder dessa campanha o Padre Manoel da 

Nóbrega que ergueu a primeira escola quinze dias após a chegada. O objetivo dos 



 

padres jesuítas era recrutar mais fiéis para a igreja católica, pois a reforma protestante 

que ocorria na Europa era uma ameaça à igreja, então aproveitando a colonização 

vieram com a missão de catequisar os nativos, além de proporcionar o ensino aos 

colonos e seus filhos e também serviços religiosos.  

No que se refere ao processo de docência da era colonial no Brasil, Ribeiro 

(1993) destaca a obra do Padre Serafim Leite, cuja é baseada na organização e 

sistematização de documentos históricos daquele período, em alguns trechos 

destaca-se a criação de escolas de leitura e escrita, além da implementação de um 

ensino sistematizado, com classes de latim, humanidades e teatro, artes, filosofia, 

matemática e física. Mas essa estrutura de ensino teve fim com a chegada do período 

pombaliano. “Toda esta organização perdurou até 1759, quando os padres jesuítas 

foram expulsos do reino português e do Brasil.” (MASCARELLO, 2006, p. 08). 

A educação no Brasil durante o período colonial é dividida em período jesuítico 

e período pombaliano. O período pombaliano inicia-se após os jesuítas terem sido 

expulsos do reino luso. Sebastião José de Carvalho e Melo, o marquês de Pombal, 

responsável pela expulsão dos jesuítas, fez uma reforma na educação com o objetivo 

de modernizar o reino, mas os efeitos só vieram a ser sentidos mais tarde, no lugar 

dos padres criou-se aulas régias (SCACHETTI, 2013).  

 Alves (2009, p. 28) diz que: 

 Na colônia brasileira, Pombal procurou colocar nos cargos públicos 

administrativos mais importantes, portugueses, considerados, por ele, como 

pessoas de primeira classe. Ao passo que para o ensino primário público, 

prepara pessoas de classes inferiores, ou seja, com pouca formação. 

A primeira reforma proposta durante o período pombaliano, a de 1759, não foi 

tão extensa, atingindo apenas a área de humanidades, somente com a reforma que 

ocorreu no ano de 1772 foram integrados os cursos de ciências na educação, este é 

o pontapé inicial para a instauração de cursos sem caráter teológico (MASCARELLO, 

2006). 

Scachetti (2013) observa que a reforma pombaliana objetivava criar um sistema 

educacional laico, devido à escassez de professores qualificados, eram selecionadas 

para os cargos de professores pessoas que possuíam algum grau de instrução, muitas 

vezes padres, então graças a isso o catolicismo continuava muito presente nas 

escolas. 



 

A saída dos jesuítas do reino luso e o fim do seu sistema de ensino deixaram 

um vazio no processo educacional brasileiro, as políticas de Pombal foram um 

verdadeiro atraso para a docência na colônia e em todo o reino. “Os problemas 

decorrentes da ação de Pombal no processo educativo, só terão alguma mudança 

substancial, na Colônia, com a chegada, em 1808, da Família Real no Rio de Janeiro.” 

(ALVES, 2009, p. 35). 

Junto com a Família Real no Brasil chegou também o ensino superior, alguns 

institutos foram criados pelo rei D. João VI para ensinar, principalmente, medicina, 

engenharia e economia, com o objetivo de atender os filhos dos aristocratas que não 

podiam buscar instrução na Europa devido ao bloqueio da esquadra napoleônica 

(COSTA e RAUBER, 2009). 

A educação brasileira deu mais um passo na sua história foi logo no início do 

Brasil imperial, segundo Scachetti (2013), no ano de 1824 foi estabelecido que a 

educação primária deveria ser gratuita, em 1827 foi determinado que cada cidade e 

vila deveria ter uma escola primária e em 1834 foi dado o poder para cada província 

estabelecer as regras educacionais em seu território. 

Este ato de 1834 foi mais um atraso no processo educacional e cultural do país, 

pois o governo central ficou livre da responsabilidade de assegurar um currículo com 

formação elementar e una para todo o povo do império frente a um território com todas 

as características políticas e culturais existentes. 

Alves (2009) descreve Dom Pedro II como um homem culto, progressista e de 

boa vontade, preocupado com o sistema educacional do seu império, mas apesar 

disso nenhum projeto realmente efetivo foi criado durante o seu longo reinado que foi 

de 1840 a 1889. 

O início do Brasil República foi o mais produtivo no que diz respeito às reformas 

na área da educação, como é destacado por Silva (2002, p. 29): 

O período da chamada República Velha (1889-1930) constituiu as décadas 

mais pródigas em reformas do ensino que o regime republicano produziria. A 

farta e polêmica legislação educacional do período, além de dispor sobre o 

ensino superior em todo o país, regulamentava os ensinos secundário e 

primário no Distrito Federal. 

 Costa e Rauber (2009) ressaltam que todas as tentativas de criar um centro 

universitário durante o Império fracassaram, somente em 1920 que foi criada com 



 

sucesso a Universidade do Rio de Janeiro, posteriormente mudando o nome para 

Universidade do Brasil, conhecida hoje como Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 Com a crise que se instaura no mundo capitalista, principais compradores das 

mercadorias brasileiras, em 1929 e a queda do regime oligárquico no país, a educação 

dá mais um passo importante na sua história. Segundo Alves (2009), Getúlio Vargas, 

que tomou o poder, faz grandes investimentos na educação com o objetivo de formar 

mão de obra qualificada para entrar no mundo capitalista, também esse período entre 

a queda da oligarquia e início do governo Vargas foi repleto de uma série de 

movimentos na área educacional, em 1934 é promulgada uma nova Constituição, e 

nela é determinado que o governo federal é quem traça as diretrizes da educação e 

fixa o plano nacional de educação. 

 Com o ideário republicano, o governo brasileiro puxou para si a 

responsabilidade de alfabetização e educação de sua população, impulsionado 

também pelo modelo capitalista de mercado que houve a ampliação da rede escolar 

no país, mas nota-se que a melhora é mais quantitativa do que qualitativa, visto que 

grande parte da população ainda continua analfabeta, a repetência escolar é muito 

presente e a evasão é muito acentuada (SILVA, 2002). 

 Até o ano de 1970 todos os estados brasileiros possuíam escolas de educação 

básica e também universidades de ensino superior, sejam elas públicas ou privadas, 

mas nas últimas décadas outra tendência vem tomando conta do sistema educacional 

do país, a tecnologia, como é destacada nesse trecho de Silva (2002, p. 41): 

A rápida evolução nos padrões de comunicação e a ampliação universal da 

informática geraram um formidável impacto sobre a produção e circulação de 

bens. Mudaram os conceitos de espaço e tempo e, portanto, também, de 

aprendizagem. Lançava-se desta forma, um grande desafio ao aparelho 

escolar. 

 Frente a tamanhas mudanças no sistema educacional brasileiro, e frente a tão 

pouca evolução vista no ensino superior, o próximo tópico é destinado a uma 

abordagem do perfil do profissional docente do processo de ensino para lidar com os 

alunos da nova geração. 

 

 

 

3- O PERFIL DO PROFESSOR E O PROCESSO DE ENSINO 



 

 

Desde que surgiu o sistema de ensino no Brasil, lá com os jesuítas, o perfil do 

docente vem mudando continuamente dependendo das necessidades de cada época, 

do tipo de governo e também de acordo com o grau de instrução dos docentes 

disponíveis.  

Castilho (2009) explica que durante muito tempo o perfil do docente no Brasil 

esteve muito ligado aos valores e crenças morais e religiosas, pois os primeiros 

professores foram os jesuítas, e logo, quando houve a reforma pombaliana, devido à 

carência de docentes, os padres exerciam a docência nas escolas como atividade 

secundária. A autora ainda destaca como era feita a análise das condições para a 

pessoa exercer a docência no sistema pombaliano, as principais eram: habilitações, 

idade e comportamento moral perante a sociedade. 

Como já mencionado o Brasil teve a chegada do ensino superior de forma tardia 

se comparado às colônias espanholas e inglesas, foi somente com a chegada da 

família real no Brasil que a educação superior veio em peso, mas não se tinha o hábito 

da pesquisa, tinha-se o professor detentor do conhecimento cujo servia como um 

transmissor de informações, algo que veio a mudar de maneira lenta com o passar 

dos anos. 

Masetto (2012) destaca quatro mudanças perceptíveis no ensino superior, 

primeiro é no processo de ensino onde o aluno deixa de ser formado com o aspecto 

cognitivo e passa a ser instruído como um profissional que agregará valor à sua 

sociedade, segundo é no incentivo à pesquisa , surgido em 1930 com a criação da 

USP objetivando deixar de formar apenas profissionais técnicos baseados na 

pesquisa de estrangeiros, terceiro é na parceria entre professor e aluno com o objetivo 

de se criar um vínculo entre ambas as partes para que este último possa ser mais 

participativo e aprenda o que está sendo ensinado, por último é o perfil do docente, 

como é citado em sua obra na página 28: “O conjunto das mudanças citadas 

anteriormente fez que o perfil do professor se alterasse significativamente de 

especialista para mediador de aprendizagem”. 

Então, com isso, frente a tantas mudanças, aquele professor carismático, 

extrovertido e falante é deixado de lado, como é destacado por Fava (2014, p. 72): “O 

mundo plano e em redes requer um docente que saiba oferecer causas, muito mais 

que conteúdos; que promova o desafio, gere necessidade, estimule e não apenas 



 

exija”. Assim é possível ver que aquele modelo onde acontece o monólogo que o 

professor fala e os alunos apenas ouvem acaba por se tornar ultrapassado, o autor 

ainda afirma que o alunado contemporâneo é repleto de jovens participativos e não 

reclusos e isolados como nos tempos passados. 

Sobre o perfil do docente do novo século Souza (2012, p. 15) diz: 

O educador do novo século terá que colocar em prática suas habilidades e 

competências, quesitos que terão que dominar como ferramentas 

pedagógicas do “novo ensinar”. Para ter êxito nessa difícil operação, o 

“professor-aulista”, terá que ceder lugar ao “professor-educador”. O professor 

do novo tempo terá então que ser capaz de dar respostas rápidas às atuais 

modalidades que surgem e pelas quais os sistemas educacionais estão se 

reorganizando. 

O professor atual precisa criar nos alunos um sentimento de responsabilidade 

social, dando-lhes o conhecimento básico e a capacidade mínima para estes 

aprenderem de forma autônoma, é indispensável a parceria entre professor e aluno 

para estimular a motivação no aluno de agregar valor à sociedade onde está inserido, 

não pode ser acomodado, deve sempre buscar ampliar sua rede de conhecimento, 

também o professor do século XXI está vivendo em uma era tecnológica, portanto 

deve ter fluência nos sistemas de tecnologia  e utilizá-los como ferramentas 

pedagógicas (SOUZA, 2012). 

 No entanto o que é possível presenciar na sociedade docente atual é uma 

verdadeira carência de profissionais que entenderam as mudanças ocorridas na forma 

de pensar dos alunos, da dinâmica da sociedade e da forma como a tecnologia 

influencia no processo de ensino, Fava (2014) afirma em sua obra que o que se vive 

hoje em dia é um verdadeiro apagão de profissionais docentes antenados com as 

mudanças de paradigmas ocorridas. 

 

4- CONCLUSÃO 

 

A intensa gama de transformações seja políticas, culturais ou sociais pelas 

quais o Brasil passou ao longo dos seus mais de quinhentos anos de história, fizeram 

com que a docência viesse adaptando-se e sofrendo notáveis metamorfoses, inclusive 

na atualidade, onde a tecnologia predomina nos meios de comunicação, compreender 



 

essas mudanças fará do docente um excelente educador na formação de alunos na 

atualidade. 

A mais notável mudança no perfil do docente é que este deixa de ser um 

transmissor de conteúdo e passa a ser um influenciador, formando pessoas que vão 

agregar valor à sociedade com um pensamento autônomo na forma de aprender, irão 

buscar o conhecimento, ao invés de possuir um conhecimento cognitivo e estar 

enclausurado em um monte de informações que, talvez, não lhe servirão de nada. 

Ao longo do trabalho foi possível perceber como o docente da atualidade está 

bem dependente da tecnologia, pois esta, cada vez mais, influencia o modo de agir e 

de pensar dos jovens da nova geração, portanto fica como sugestão para pesquisas 

futuras, fazer uma abordagem acerca do docente e de sua relação com as tecnologias 

da informação e comunicação.  
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