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Resumo: A formação de professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Médio, sempre foi alvo de debate. Entretanto, quando se pensa na formação dos 
professores para o ensino universitário, ela é vista por muito como supérflua ou 
desnecessária. Muitos chegam até afirmar que apenas a formação científica é 
suficiente para um bom ensino. Diante desta realidade tornam-se comuns, falas 
entre alunos que ressaltam ter professores com vasto conhecimento científico, mas 
que não sabem ensiná-los. A formação do docente universitário deveria acontecer 
de forma plena, reconhecendo nesta formação a importância do ensino, da pesquisa 
e da extensão como eixos fundamentais e indissociáveis para formação. Diante 
deste contexto, este estudo teórico tem por objetivo fazer uma reflexão, respaldada 
na literatura pertinente sobre a formação recebida nos programas Sricto Sensu para 
a docência. A partir do que fora encontrado, destaca-se que muitos programas não 
valorizam o aspecto da docência, privilegiando em detrimento desta, a formação de 
pesquisados e, quando a formação para o ensino é oferecida nos programas, ela 
apresenta-se apenas para cumprimento de exigência. 
 
Palavras-chave: Formação docente universitária. Stricto Sensu. Ensino. 
 
Introdução  

 

As mudanças e transformações da sociedade atual refletem no 

contexto escolar em todos os seus níveis, isso não se diferencia no contexto 

universitário. A expansão do ensino superior a diferentes populações, a evolução 

dos meios de comunicação que de forma imediata transmitem diversas informações, 
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assim como, a exigência de pessoas mais flexíveis, qualificadas e críticas, foram 

algumas das mudanças ocorridas na sociedade que modificaram os modos de 

pensar e possibilitaram abertura para discussões que anteriormente não 

despertavam significativo interesse. Entre essas discussões, destacam-se aquelas 

sobre o papel exercido pelo professor universitário, as quais levaram a reflexão 

sobre a própria formação destes profissionais para que possam atender 

satisfatoriamente às demandas atuais. Assim ressaltam Soares e Cunha (2010) que 

a formação do professor universitário, principalmente a formação pedagógica, 

ganhou espaço para discussão recentemente frente às mudanças e transformações 

da sociedade. 

A docência universitária não pode ser vista apenas como mera 

reprodução e transmissão de conteúdo, mas sim, precisa ser compreendida como 

uma atividade complexa que requer inúmeras habilidades e competências, saberes 

que precisam ser apropriados e compreendidos em suas relações. Cunha (2009) 

esclarece que a ciência pedagógica situa-se neste contexto e só desta forma 

contribui para a formação do professor. 

Autores como Cunha (2009, p. 82), Pacheco e Pereira (2004), 

reconhecem que “[...] os saberes para a docência exigem uma preparação 

acadêmica teórica e prática”. Porém, como ressaltam as autoras, geralmente a 

formação dos professores prende-se mais aos saberes dos conteúdos a serem 

ensinados e pouco, ou nada, tem sido exigido em termos pedagógicos.  

Diante disso, este trabalho foi proposto. Com o objetivo de refletir, 

com o respaldo da literatura pertinente, sobre a formação para o ensino universitário 

nos programas de Stricto Sensu. 

 

A real formação para a docência no ensino universitário. 

 

A legislação vigente transcrita a partir da LDB 9394/96 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação) no Artigo 66 expressa: “A preparação para o 

exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente 

em programas de mestrado e doutorado” (BRASIL, 1996, p.72). A descrição deste 

artigo se faz necessária, pois a partir dele, pode-se verificar que cabe aos 
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programas de mestrado e doutorado a formação para o magistério superior, como 

também é de responsabilidade destes programas, como será conduzida e 

organizada essa formação. Não havendo nenhuma intervenção da legislação neste 

processo. Entretanto quando analisado o artigo anterior a esse, o Artigo 65, que 

expressa: “a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá práticas 

de ensino de, no mínimo, trezentas horas” (BRASIL, 1996, p.72). Podem-se 

observar alguns contrapontos comparando estes dois artigos. 

Esses dois artigos destacados da LDB 9394/96 refletem a realidade 

que se encontra a formação para a docência no ensino superior. Se para os níveis 

de ensino anteriores ao superior são exigidas no mínimo trezentas horas de práticas 

de ensino, no ensino superior essa definição e responsabilidade cabem para cada 

programa de Stricto Sensu, demonstrando assim, menor preocupação e menor 

necessidade de formação para a docência destes profissionais para atuarem neste 

nível de ensino. Sobre isso Soares e Cunha (2010, p.580) discutem: 

 

[...] chama a atenção nas Políticas Públicas a não exigência de uma 
formação para professores de educação superior que contemple os 
saberes específicos da docência, como os relacionados aos 
processos de ensino e aprendizagem, incluindo a avaliação e o 
planejamento, enfim, a condução da aula em suas múltiplas 
possibilidades. 

 
 

Com a liberdade de adequar e organizar o currículo para a formação 

do professor para o magistério no ensino superior verifica-se a pouca ou até mesmo 

a falta desta formação nos cursos de mestrado e doutorado. Privilegiando-se ao 

invés da formação pedagógica a formação de pesquisadores, nestes espaços. 

De acordo com Anastasiou (1998, p.21) “[...] a educação brasileira, 

hoje, está instada a realizar três funções básicas: ensino, pesquisa e extensão de 

forma indissociável”. Sendo essas as funções básicas, a formação do professor 

universitário deveria contemplá-las. Entretanto, não é isso que acontece. O que se 

observa é a preferência à pesquisa na formação do docente e o desprestígio da 

docência e da extensão, essa situação tem sido alvo de debate entre os 

pesquisadores da área.  
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Soares e Cunha (2010) afirmam que pelos programas de Stricto 

Sensu terem centrado todas as suas energias na formação para a pesquisa, parece 

ter assumido a ideia de que os saberes de investigação são suficientes ou se 

transformam automaticamente em saberes de docência, reconhecendo a formação 

do docente universitário como consequência natural da formação do pesquisador. 

Ainda segundo as autoras, essa concepção parece ter uma explicação equivocada 

da indissociabilidade do ensino e da pesquisa. Ressaltando que se uma se torna 

consequência da outra estaria neste sentido explicada a indissocialidade das duas 

formações. Entretanto, esquece-se que a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e 

extensão não acontece apriori, muito menos de forma automática, mas sim por um 

conjunto de fatores e concepções que sustentam o currículo, as políticas 

educacionais, os recursos, entre outros. 

Neste sentido, a pesquisa tem assumido entre as funções do 

professor universitário sua principal função, isso porque além de ser a que mais se 

destaca é também a que mais sofre cobranças pela pressão social e  instrumentos 

de avaliação. Pois, é a partir das produções em pesquisa, que são definidas e 

avaliadas a qualidade ou não da docência, levando-se ao esquecimento que as 

exigências para um bom ensino não se restringe a qualidade das publicações e 

muito menos a quantidade das mesmas (PACHANE, PEREIRA, 2004). 

Estudos anteriormente tem se preocupado com essa temática, vale 

ressaltar neste sentido, a pesquisa realizada por Soares e Cunha (2010) junto a 

professores-pesquisadores e coordenadores de cursos mestrado e doutorado de 

dois cursos distintos. A partir da análise realizada dos programas selecionados para 

a pesquisa, as autoras reconheceram a predominância da pesquisa ao ensino, 

demonstrando entre os resultados que todo professor universitário deve ter 

competências para fazer pesquisa. Essa característica pode ser destacada na fala 

de um por entrevistados: “[...] a pesquisa é produção, já o ensino é basicamente, 

transmissão” (SOARES, CUNHA, 2010, p. 589).  

Sobre a condição de vinculação da docência e da pesquisa em sala 

de aula, muitos participantes do estudo indicaram ser difícil de realizar este trabalho, 

pois o professor precisa admitir uma postura de não conhecimento frente ao aluno, 

por isso preferem ficar apenas no ensino. A concepção de docência como agente 
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portadora de saberes do campo educacional também foi citada pelos entrevistados, 

porém foi verificado pelas autoras, que estas discussões parecem estar distantes 

das reflexões cotidianas. Os entrevistados quando questionados sobre os principais 

objetivos do curso que estão realizando indicaram em sua maioria que a formação 

de pesquisadores é o objetivo principal. Apenas alguns lembraram juntamente a 

essa formação que a formação para a docência também se faz necessária. Os 

coordenadores dos cursos quando questionados sobre a formação do docente 

oferecida no curso, afirmaram que existem disciplinas que contemplam a formação 

docente, porém, que são ofertados apenas para cumprir com as exigências da 

CAPES (como instituição financiadora dos programas) e de instrumentos legais. 

Entre as exigências da CAPES ressalta-se a obrigatoriedade do estágio em 

docência para alunos bolsista.  

Um dos coordenadores entrevistado confessou que muitas vezes a 

formação de docentes é deixada para segundo plano, pois estão mais preocupados 

em manter os programas em funcionamento, bem como o aumento do conceito dos 

mesmos. 

Estudo anterior realizado por Anastasiou (1998) também se 

preocupou em investigar a formação de professores universitários. A partir deste 

estudo a autora reconheceu a ausência entre os professores/participantes da 

pesquisa da formação para a docência, os participantes ressaltaram ainda que essa 

formação deveria ser papel das universidades, registrando entre esses professores 

a necessidade de buscarem cursos para suprir esse desfalque da formação. 

Segundo o que fora exposto, Anastasiou (2008) ainda afirma que a predominância 

da pesquisa tornou-se característica básica do ensino superior, ficando o ensino, 

como decorrência natural.  

Os resultados obtidos por Soares e Cunha (2010) e Anastasiou 

(1998) confirmam a hipótese da formação para a docência sendo deixada para 

segundo plano, privilegiando outros aspectos dessa formação. Estes resultados 

também relembram o que já fora discutido anteriormente quanto à pesquisa tornar-

se algo automático para o ensino, sem necessidade de estudo, aprofundamento 

metodológico e formação didática para isso. Está situação ficou bastante marcada 

na fala de um dos pesquisado referindo-se ao ensino apenas como reprodução. A 
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questão das disciplinas para docência apenas oferecidas para cumprimento de 

ordens legais também merecem destaque, pois ressaltam novamente a visão de 

muitos quanto à desnecessária formação para o ensino universitário. 

Como pode ser visto, a pesquisa tem sido a principal característica 

dos programas de Stricto Sensu, deixando em segundo plano as concepções de 

ensino, o que leva muitos alunos, como indica vários autores, a buscarem formação 

docente em outros espaços, entre esses se podem destacar o mestrado e o 

doutorado na área da Educação. Frente a isso no próximo tópico será tratada quanto 

às possibilidades de formação docente. 

 

Possibilidades para a formação docente. 

 

Diante da falta de formação para o ensino dos professores do 

terceiro grau, Bolzan e Isaia (2010), reconhecem a importância da pedagogia 

universitária a fim de sejam possíveis trocas de experiências e construção da 

identidade e da formação do professor universitário. Lucarelli (2000, p.36), ressalta o 

conceito de pedagogia universitária nos seguintes termos “[...] espaço de 

conhecimento, subjetividades e cultura, exigindo um conteúdo específico, 

tecnológico ou artístico altamente especializado e orientado para a formação de um 

profissional”.  

Como elemento basilar da pedagogia universitária encontra-se o 

conhecimento compartilhado que envolve a aprendizagem colaborativa e a 

aprendizagem docente colaborativa. A primeira é compreendida a partir das trocas 

entre docentes/discentes a partir da interação dos pares tendo a possibilidade de 

resolver diferentes situações didático-pedagógicas. Já a segunda refere-se ao 

processo de aprendizagem do professor a partir da análise da sua própria prática 

com as dos outros professores a partir de compartilhamento de ideias.  

Esses dois elementos têm como ponto de partida as concepções 

dos professores e suas experiências. Sobre isso, ressalta Cunha (2003), as 

características próprias dos professores para atuar sejam em quaisquer níveis de 

ensino, contribuem também para a sua formação profissional, entre elas pode se 

destacar: suas distintas trajetórias e as condições de exercício profissional. 
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Tendo esse caráter tanto os que estão se preparando para a 

profissão, como também os que estão nela inseridos podem se beneficiar com esse 

processo formativo, que constituirá na sua professoralidade.  

Assim como o processo formativo anteriormente indicado, pesquisas 

têm demonstrado que o professor universitário constrói a sua identidade docente a 

partir das vivências familiares, de modelos de antigos professores, a partir da troca 

entre os colegas e entre os professores mais experientes da área (SOARES e 

CUNHA, 2010). Ao que indica, a formação docente para o trabalho nas 

universidades não está sendo suficiente nos espaços privilegiados para a formação 

dos professores, nos programas de mestrado e doutorado.  

A partir do que pode ser visto na literatura pertinente os cursos de 

mestrado e doutorado frequentemente não se atentam quanto à formação docente 

universitária, demonstrando um foco diferente de atenção a outra formação. Muitas 

vezes a disciplina ofertada referente ao ensino universitário só se faz obrigatória 

entre os alunos bolsistas da CAPES, o que deveria ser obrigatória a todos, bolsistas 

ou não. Pesquisa realizada por Cunha (2008) mapeou os lugares de formação dos 

professores universitários e reconheceu que há muitos lugares de formação, 

entretanto, são locais pouco institucionalizados, com duração temporária, ficando 

assim, a mercê de políticas eventuais e carecem de reconhecimento.  

Mesmo sendo pouca a formação para a docência recebida nos 

programas de Stricto Sensu. Reconhece-se a importância desta oportunidade para 

novas discussões e muitas vezes como um espaço de busca da própria identidade 

enquanto futuro professor/universitário. Exemplo disso pode ser visto no relato de 

experiência de uma aluna do mestrado sobre o seu estágio em docência. 

 

Relato de uma experiência de estágio no ensino superior 

 

O estágio no Ensino Superior é uma exigência para os pós-

graduandos que recebem bolsa de estudo pela agência de financiamento CAPES, 

porém, é uma oportunidade para todos que queiram e se interessem pelo estágio e 

que buscam carreira como professor universitário. Mesmo sendo uma obrigação 

para alguns, este estágio é de extrema relevância, pois é uma oportunidade, e em 
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muitos programas, única, dos alunos conhecerem a prática de ensino e 

aprendizagem no ensino superior e terem experiência nesta modalidade. 

Desta forma, reconhecendo a necessidade do estágio no ensino 

superior, foi localizado na literatura pertinente um relato de uma aluna de pós-

graduação, sobre a sua experiência de estágio. Este relato foi passível de análise 

pela ação da aluna e da orientadora em transformá-lo em um artigo.  

O estágio foi realizado na Universidade Estadual de São Paulo, onde 

a preocupação com a formação docente é anterior às exigências da CAPES para a 

participação no estágio em docência. Na USP foi desenvolvido em 1994 um 

programa chamado PAE (Programa de Aperfeiçoamento do Ensino) que tem por 

objetivo aprimorar a formação dos pós-graduandos para atividades didáticas de 

graduação. Este programa além de contemplar o estágio no ensino superior, 

também desenvolveu, depois de sua implantação, dois eventos com o objetivo de 

discutir sobre o programa e gerar propostas para o seu aperfeiçoamento.  

O estágio da aluna aconteceu no Curso de Letras. A partir das 

experiências vivenciadas, as autoras Riolfi e Almaminos (2007) ressaltaram quão 

significativo se torna o estágio no ensino superior para posteriores reflexões sobre 

singularidade na formação do professor universitário.  

O estágio para a aluna foi principalmente um espaço de formação da 

identidade que antes era tida apenas pela da orientadora. O que antes buscava ser 

idêntico à orientadora, passa a servir de suporte para algo novo, para a sua própria 

identidade. Entretanto, essa identidade, como estilo próprio de atuação, só foi 

possível de ser conquistada pela ação da aluna e da orientadora de enfrentamento 

das mudanças ocorridas entre ambas neste processo de formação.  

O estágio é caracterizado por um momento difícil para o aluno e 

para o professor, pois o professor necessita de desprendimento para abrir espaço 

para que o aluno/estagiário ocupe um espaço, mesmo que parcialmente. Já o 

aluno/estagiário precisa se desvincular da sua inexperiência e insuficiência e correr 

o risco de assumir a turma, por um determinado período com a presença e a análise 

do professor. 
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Para finalizar Riolfi e Almaminos (2007) afirmam que o melhor 

resultado a ser obtido pelo programa é levar o estagiário a valorizar o percurso que 

pode construir no estágio e a identidade que pode formar a partir dele.  

 

Considerações Finais  

 

A literatura pertinente analisada evidenciou a predominância da 

pesquisa na formação docente universitária em detrimento do ensino.  

Pode ser visto que o ensino nos programas de pós-graduação 

restringe-se a disciplinas obrigatórias aos bolsistas de instituições financiadoras. 

Mesmo sendo um incentivo mínimo para a formação docente, estes espaços 

tornam-se essencialmente relevantes, como pode ser visto no depoimento da aluna.  

Estes fatos acima elencados, essencialmente pela reduzida ou pela 

não presença de disciplinas que visem o ensino no ensino superior, leva muitos 

alunos conscientes da necessidade dessa formação a buscarem diferentes 

alternativas de formação. Entre as alternativas para suprir essa lacuna na formação, 

muitos alunos, estudantes de mestrado e doutorado de variadas áreas, têm buscado 

algumas disciplinas que contemplem essa discussão nos programas da área de 

educação. 

Frente às situações expostas no trabalho atual, reconhece-se a 

necessidade da formação para a docência e diferentes alternativas para essa 

formação universitária. Entretanto, para que isso seja possível e de fato aconteça, 

necessita-se mudar o olhar para as práticas de ensino e reconhecer a real 

importância da formação para a docência para que assim, seja possível a melhora e 

o aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem. 

 

 

Referência Bibliográfica 

 

ANASTASIOU, Léa G.C. Metodologia do Ensino Superior: da prática docente a uma 
possível teoria pedagógica. Curitiba, IXBPEX, 1998. 
 



403 

 

BONZAN, Doris.P.V; ISAIA, Silvia M.A.Pedagogia Universitária e Aprendizagem 
Docente: relações e novos sentidos da professoralidade. Revista Diálogo 
Educacional. Curitiba, v.10, n.29, p.13-26,2010 
 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB Lei nº 9394/96. 
 
CUNHA, Maria I. Políticas Públicas e Docência na Universidade: novas 
configurações e possíveis alternativas. Revista Portuguesa de Educação. Braga, 
v.16, n.2, p.45-68, 2003 
 
CUNHA, Maria I. Os Conceitos de Espaço, lugar e território nos processos analíticos 
da formação dos docentes universitários. Educação Unisinos,v.12, n.3, p.182-186, 
2008 
 
CUNHA, Maria I. O lugar da Formação do Professor Universitário: o espaço da pós-
graduação em educação em questão. Revista Diálogo Educacional. Curitiba, v. 9, 
n.26, p. 81-90, 2009. Disponível em: Acesso em: 04 de jun 2013. 
 
LUCARELLI, E. Pedagogia Universitária e Inovação. In: CUNHA, M.I (Ong). 
Reflexões e Práticas em Pedagogia Universitária. Campinas: Papirus, p.11-26,2007  
 
RIOLFI, Claudia R; ALAMINOS, Claúdia. Os pontos de Virada na Formação do 
Professor Universitário: um Estudo sobre os Mecanismos de Identificação. 
Educação e Pesquisa. São Paulo, v.33, n.2, p.297-310, 2007. 
 
SOARES, Sandra R. CUNHA, Maria I da. Programa de Pós-Graduação em 
Educação: lugar de Formação da Docência Universitária? Revista Brasileira de 
Pós-Graduação. Brasília, v.7, n.14, p.577-604, 2010 
 
PACHANE, Graziela G; PEREIRA, Elisabete M. A. A Importância da Formação 
Didático-Pedagógica e a Construção de um Novo Perfil para Docentes 
Universitários. Revista Iberoamericana de Educación, v.4, n.33, 2004. Disponível 
em: <http://www.rieoei.org/edu_sup26.htm> Acesso em 04 de jun 2013. 

http://www.rieoei.org/edu_sup26.htm

