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RESUMO 
 

O sistema de educação superior brasileiro (SES) vem se expandindo de forma 
acentuada nas duas últimas décadas no tocante ao número de instituições, 
discentes, docentes, funcionários, egressos. Os dados oficiais, disponibilizados 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP), no Censo da Educação Superior referente a 2006, possibilitam inferir que 
a expansão da educação superior brasileira acontece pela via privada, com um 
acentuado aumento de acesso o que proporciona maior heterogeneidade do 
corpo discente, e conseqüentemente exige dos professores saber lidar com uma 
diversidade cultural antes não tão acentuada e com turmas numerosas. 
Paralelamente, o numero de docentes, que por décadas era praticamente o 
mesmo, se ampliou e diversificou.  Este trabalho visa refletir sobre os desafios 
impostos à docência universitária brasileira num contexto de expansão acentuada 
do sistema de educação superior. É de registrar que as políticas de formação 
continuada do professor universitário são ainda esparsas e necessitam de 
estudos que procurem conhecer, de modo mais sistematizado, os seus resultados 
Há no Brasil professores universitários com formação em cursos de pós-
graduação strictu sensu (mestrado e doutorado), especialistas, graduados, 
professores com e sem experiência profissional e/ou didática. O exame crítico 
constante da atuação do professor universitário, o diálogo fértil com os alunos e a 
busca de aprimoramento da qualidade do trabalho docente aliada a políticas 
públicas claras com relação à formação pedagógica do professor universitário e 
as suas condições de trabalho e salário são umas das possibilidades apontadas. 
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universitária. 
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1 ALGUNS DADOS PARA REFLEXÃO 

 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP)3 no Censo da Educação Superior 2006, apresenta um total geral 

de 2.270 Instituições de Educação Superior (IES). Desse total, 248 são IES 

públicas (ver Gráfico 1) e 2.022 são privadas (ver Gráfico 2). São 178 IES 

públicas e 86 IES privadas organizadas academicamente como universidades4. 

Um total geral de 119 centros universitários, dos quais 4 são públicos e 115 são 

privados. As Faculdades, Escolas e Institutos 82 são públicas e 1.567 IES são 

privadas (1.268 particulares e 299 comunitárias/confessionais/filantrópicas) 

(MEC/INEP, 2008a).  

 
Gráfico 1 
 

 
   Fonte: INEP/MEC (2008a) 
 
 

 

 

 

 

                                                 
3 O INEP é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), cuja missão é promover 
estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro com o objetivo de subsidiar a 
formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional, bem como produzir informações 
aos gestores, pesquisadores, educadores e público em geral (MEC, 2008). 
4 As universidades são instituições pluridisciplinares, públicas ou privadas, de formação de quadros 
profissionais de nível superior, que desenvolvem atividades regulares de ensino, pesquisa e extensão (MEC, 
2008). Conforme disposto no art. 207 da Constituição brasileira, se caracterizam pela indissociabilidade das 
atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, atendendo ainda, ao disposto no art. 52 da Lei nº 9.394, de 
1996.  
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Gráfico 2 
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   Fonte: INEP/MEC (2008a) 
 
 

O total geral de cursos de graduação presencial no Brasil são de 

22.101, dos quais, 15.552 são cursos que ocorrem em IES privadas (3.467.342 

matrículas) e . 6.549 cursos em IES públicas (1.209.304 matrículas) conforme  

Censo da Educação Superior 2006. 

O Censo da Educação Superior 2006 revela ainda que o número total 

de funções docentes  (em exercício e afastados) são de 316.882. Desse total, 

106.999 estão em IES públicas e 209.883 em IES privadas. Nas IES privadas, 

128.180 são professores “horistas”, 33.754 trabalham em regime de tempo 

integral e, 47.949 em tempo parcial (MEC/INEP, 2008a) (MEC/INEP, 2008a). 

O Professor “horista”5 pode ser definido como o docente contratado 

pela Instituição exclusivamente para ministrar horas-aula, ou seja, esse professor 

recebe de acordo com a carga horária em sala de aula. Por não ter de fazer 

pesquisa, ele pode atender a um número maior de turmas do que um professor 

que trabalha em regime integral  e dedica pelo menos 20 horas semanais na 

instituição para pesquisa ou trabalhos fora da sala de aula. Os dados do Censo 

revelam que esse regime de contratação professor-horista é mais comum nas IES 

privadas, pois é o que gera menos custo. (Ver gráfico 4 ). 

Se tomarmos o número de funções docentes, em exercício e afastados 

por organização acadêmica e regime de trabalho, segundo a região brasileira,  
                                                 
5 A Consolidação das Leis trabalhistas no arti 320 preconiza “a remuneração dos professores será fixada pelo 
número de horas-aulas semanais, na conformidade dos horários”. Portanto a remuneração representa o 
número de horas semanais e atenderá a conformidade dos horários determinados pelos estabelecimentos de 
ensino (Tamburus, 2009). 
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teremos o seguinte percentual com base nos dados disponibilizados pela Sinopse 

da Educação Superior 2006. (ver Tabela 1 abaixo).  

No Brasil, 35,2% dos professores das IES trabalham em regime de 

tempo integral e 20,28% regime parcial, 43,58% são professores horistas. Se 

analisarmos o percentual por região: a região nordeste apresenta o maior 

percentual de professores em tempo integral, 47,56%, em seguida vem a região 

norte com 46,49% dos professores em regime de tempo integral. A região sudeste 

apresenta o maior percentual de professores horistas, 48,04% e o menor número 

de professores em tempo integral, 30,45%. 

A legislação exige apenas das universidades e centros universitários 

um percentual de professores contratados em tempo integral e isto se reflete no 

gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico 4 - Distribuição das funções docentes (em exercício e afastados) por regime de trabalho 

 

       Fonte: INEP/MEC (2008a) 
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Tabela 1 - Número Total de Funções Docentes (Em Exercício e Afastados), em 
30/6, por Organização Acadêmica e Regime de Trabalho, segundo a Região da 
Federação e a Categoria Administrativa das IES - 2006 

 

Número Total de Funções Docentes (Em Exercício e Afastados), em 30/6, por 
Organização Acadêmica e Regime de Trabalho, segundo a Região da 
Federação e a Categoria Administrativa das IES - 2006 
 
 

Total Geral 

 

 

 

UNIDADE 

DA 

FEDERAÇÃO/

CATEGORIA 

ADM. 

Total Tempo 

Integral 

Tempo 

Parcial 

Horista 

BRASIL 316.882 113.848 64.913 138.121 

Pública 106.999 80.094 16.964 9.941 

Privada  209.883 33.754 47.949 128.180 

Particular  118.739 16.214 23.919 78.606 

Comum/Conf/ 

Filant 

91.144 17.540 24.030 49.574 

REGIÃO 

NORTE 

16.304 7.580 3.131 5.587 

Pública 7.775 6.461 891 423 

Privada  8.529 1.119 2.246 5.164 

Particular 7.353 964 1.828 4.561 

Comum/Conf/ 

Filant 

1.176 155 418 603 

REGIÃO 

NODESTE 

56.059 26.662 10.183 19.214 

Pública 28.444 22.811 4.318 1.315 

Privada  27.615 3.851 5.865 17.899 

Particular 22.138 2.786 4.385 14.967 

Comum/Conf/ 

Filant 

5.477 1.065 1.480 2.932 

SUDESTE 154.302 46.994 33.168 74.140 
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Pública 39.396 29.096 6.632 3.668 

Privada 114.906 17.898 26.536 70.472 

Particular 58.099 8.612 11.743 37.744 

Comum/Conf/ 

Filant 

56.807 9.286 14.793 32.728 

REGIÃO SUL 61.724 23.576 12.589 25.559 

Pública 21.959 15.825 3.033 3.101 

Privada  39.765 7.751 9.556 22.458 

Particular  17.649 2.367 3.277 12.005 

Comum/Conf/ 

Filant 

22.116 5.384 6.279 10.453 

REGIÃO 

CENTRO 

OESTE 

28.493 9.036 5.836 13.621 

Pública 9.425 5.901 2.090 1.434 

Privada  19.068 3.135 3.746 12.187 

Particular  13.500 1.485 2.686 9.329 

Comum/Conf/ 

Filant 

5.568 1.650 1.060 2.858 

Fonte: MEC/INEP/Sinopse da Educação Superior 2006 ( 2008b). 

 

Se considerarmos a titulação, verifica-se que estão mal distribuídas no 

sistema da educação superior brasileira. Do total de 316.882 funções docentes, 

em 2006, 70.616 são exercidas por doutores. Desses doutores, 44.765, estão em 

instituições públicas e 25.851 em instituições privadas. Apesar das instituições 

privadas contarem com 209.883 funções docentes a maior percentual dos 

professores com título de doutor está nas IES públicas. A expansão do sistema de 

educação superior no Brasil, nos últimos anos está marcada pelo expressivo 

crescimento do setor privado (ver Gráfico 5). 
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Gráfico 5 - Número de funções docentes por grau de formação 
segundo a categoria administrativa das IES - 2006
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                Fonte: INEP/MEC (2008a) 

 

Concordamos com Ristof e Giolo (2006) quando afirmam que as 

estatísticas em relação às funções docentes acima identificadas são motivadas 

pela própria legislação da educação superior brasileira que exige titulação de 

mestre e doutor apenas para universidades e essa exigência não distingue um 

percentual de mestres e outro de doutores. As instituições privadas, portanto, 

premidas pelas regras do mercado, atém-se à contratação de mestres, deixando 

para as instituições públicas a contratação de doutores (SOUSA, 2004). 

O que sinalizam os dados apresentados? Esse panorama se reflete na qualidade 

do ensino? Qual o perfil dos docente universitários? Qual a formação pedagógica 

desses professores? 

O expressivo crescimento do setor privado, especialmente representado 

pelo sub-setor particular ou privado/mercantil revelam um novo perfil institucional.  

De fato, o acentuado aumento de IES com ações negociadas em bolsas 

transforma seu educacional. Adota-se currículos padronizados, redução de 

mestres e de doutores, predomínio de horistas para diminuir as mensalidades  

obedecendo a uma escala de negócios.  
Não podemos deixar de reconhecer que os dados acima coletados pelo 

MEC/INEP (2008a) demonstram que o sistema educacional superior brasileiro 

tem vivido um processo de democratização do acesso, proporcionando maior 
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heterogeneidade do corpo discente, o que leva os professores à necessidade de 

saber lidar com uma diversidade cultural antes não tão acentuada e com turmas 

cada vez mais numerosas. Contudo, quanto à formação docente não há uma 

unidade. Encontramos professores com formação em cursos de pós-graduação 

strictu sensu, especialistas, graduados, professores com e sem experiência 

profissional e/ou didática, como afirma Morosini (2000) “a docência universitária 

tem sido considerada uma caixa de segredos”. 

A mesma autora pontua que a concepção de docência universitária está 

sofrendo alterações, da “etapa da docência universitária, caracterizada pelo 

laisse-faire, passa-se à etapa da exigência de desempenho docente de 

excelência (MOROSINI, 2001). 

O ensino superior, por muito tempo considerado ponto terminal da 

escolarização, tem hoje outras funções e, dependendo da perspectiva adotada, 

configura-se apenas como o primeiro passo de um processo de formação 

continuada. Esses aspectos  alteram profundamente o perfil necessário ao 

professor universitário e chamam a atenção para a necessidade de preparação 

para esse novo contexto histórico, marcado pela globalização, pela 

informatização, pela compressão espaço/tempo. 

Existe certo consenso de que a formação exigida para docência no 

ensino superior deva se concentrar no conhecimento aprofundado de 

determinado conteúdo seja ele prático (decorrente do exercício profissional) ou 

teórico/epistemológico (decorrente do exercício acadêmico). E, no que diz 

respeito à qualificação, em termos pedagógicos? Qual a formação pedagógica 

desses docentes? 
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A PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS 

 

Na atual conjuntura em que os rumos da educação superior estão sendo 

discutidos nos parece pertinente abordar a temática da docência universitária, a 

fim de que em âmbito nacional, se estimule a formação pedagógica dos 

professores universitários.  

Em tempos de reforma universitária6 (Projeto de Lei 7.200/2006), de Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – 

REUNI  (Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007), de Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES e de Universidade Aberta do Brasil é 

importante definir políticas para a formação do professor universitário. 

Em geral o debate sobre a reforma universitária tem se dado em torno das 

questões referentes à autonomia, a avaliação, ao financiamento, público/privado e 

à gestão. No nosso entendimento, além dessas questões é importante que a 

discussão sobre reforma universitária, no Brasil dos nossos dias, inclua a 

formação pedagógica do docente universitário.   

Por exemplo, a formação de professores está contemplada no artigo 5º do Projeto 

de Lei 7.200/06. Esse artigo possibilita a formação a distância (Educação a 

Distância) para todos os cursos superiores, da graduação à pós-graduação stricto 

sensu atribuindo-lhe status equivalente à educação presencial em todas as 

situações, bastando a instituição ser credenciada pelo MEC para ministrá-la. 

Quais serão os reflexos dessas diretrizes políticas para a formação de docentes 

universitários? Sabemos que o objetivo é atender à demanda por qualificação dos 

professores das redes estaduais e municipais, a fim de suprir necessidades 

prementes da rede de ensino, em especial, nas disciplinas de Física, Matemática 

e Química. Quem serão esses professores universitários à distância?  

Os dados são expressivos: os cursos de educação a distância (EAD) de 2003 a 

2006 aumentou no percentual de 571% em número de cursos e de 315% no 

número de matrículas. Em 2005, os alunos de EAD representavam 2,6% do 

                                                 
6 O texto da 4ª versão das Normas Gerais do Ensino Superior (usualmente denominada reforma universitária), 
apresentado pelo Executivo ao Congresso Nacional por meio do PL nº 7200/2006 já foi acrescido de 368 emendas 
parlamentares e  esse PL foi apensado ao PL nº4.212/04 e ao PL 4.221/04. Esses dois projetos de lei têm forte cunho 
privatista. 
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universo dos estudantes. Em 2006 essa participação passou a ser de 4,4%. Em 

2006, já havia 77 IES oferecendo EAD no Brasil (MEC/INEP, 2008b). 

Verifica-se a necessidade de políticas de formação didática dos professores 

universitários, tendo em vista que a relação desempenho didático do professor e 

desempenho do aluno são faces de um caleidoscópio. Essas diretrizes políticas 

impõem ao professor universitário, novas questões e certamente, novos 

problemas. 

As iniciativas de oferecer ao professor universitário maior preparo em relação à 

atividade docente, embora existentes, são ainda esparsas e necessitam de 

estudos que procurem conhecer, de modo mais sistematizado, seus resultados. 

Rios (2008)7 afirma que é preciso explorar a articulação  estreita entre a filosofia e 

a pedagogia a fim de manter aberto um diálogo da filosofia da educação com a 

didática, as teorias do ensino e as ciências da educação. A autora nos leva a 

reflexão acerca da universidade do futuro que já está entre nós, na medida do 

projeto que dela fazemos no presente. Para a sua construção é imperativo que o 

contexto universitário verifique as ações concretas já desenvolvidas no sentido da 

mudança e do crescimento, crie novos espaços de desenvolvimento. Isso 

demanda empenho de todos que estão na universidade. Cabe aos professores, o 

exame crítico constante de sua atuação, o diálogo fértil com os alunos e a busca 

constante de aprimoramento da qualidade do trabalho, são alguns dos desafios 

que temos que enfrentar. 

A discussão em torno da necessidade de formação pedagógica do professor 

universitário tem se ampliado. Contudo, percebe-se que boa parte da comunidade 

acadêmica e indivíduos responsáveis pelas políticas educacionais nacionais ainda 

entendem que o preparo pedagógico para o exercício da docência como algo 

secundário. As políticas educacionais para formação nesse nível de ensino nos 

parecem ainda em estágio embrionário, precisamos,  com base nas experiências 

bem sucedidas pensar a formação do pedagógica do professor universitário de 

forma sistemática  e obrigatória. 

  

                                                 
7 Palestra “Ética na docência universitária: apontamentos para um diálogo”, I Colóquio Internacional sobre 
ensino superior realizado de 26 a 29 de  outubro de 2008, na Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS), Bahia. 



 11 

Nossa legislação educacional é omissa em relação à formação 

pedagógica do professor universitário. Certamente, como assevera Morosini 

(2001), se referindo a LDB (Lei nº 9.394), a principal característica dessa 

legislação sobre quem é o professor universitário, no âmbito de sua formação 

didática, é o silêncio. 

Concordamos com Alonso (1999, p.32) que as mudanças não 

acontecem por decreto, “fruto do trabalho técnico especializado de algumas 

cabeças responsáveis pela direção e condução do ensino”. Entretanto, a 

legislação pode revelar à correlação de forças em dado momento e contexto 

histórico. No cenário brasileiro, a profusão de leis, decretos, portarias e medidas 

provisórias denotam o modelo de educação superior desejada. 

Não é por acaso, conforme esclarece Saviani (1998) que sofre 

alterações o primeiro projeto da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional) apresentado por Octávio Elísio à Câmara dos Deputados em Brasília, 

em 1988, que estabelecia, em seu artigo 54, que as condições para o exercício do 

magistério no ensino superior seriam “regulamentadas nos Estatutos e 

Regimentos das respectivas instituições de educação de 3º grau” (op.cit., p. 49). 

No primeiro substitutivo, apresentado por Jorge Hage, o texto foi 

modificado, estabelecendo a preferência de que essa formação se desse em 

programas de mestrado e doutorado. Paralelamente em que este projeto circulava 

pela Câmara, o então Senador Darcy Ribeiro apresentou novo projeto integral da 

LDB em que propunha em seu  Art. 74 – A preparação para “o exercício do 

magistério superior se faz, em nível de pós-graduação, em programas de 

mestrado e doutorado, acompanhados da respectiva formação didático-

pedagógica, inclusive de modo a capacitar o uso das modernas tecnologias do 

ensino” (SAVIANI, 1998, p. 144). 

A preocupação com a formação pedagógica do professor Universitário 

está presente, diferenciando-se das propostas anteriores, chegando à detalhar a 

necessidade de capacitação para o uso de modernas tecnologias de ensino.  O 

parágrafo único assegurava o direito ao exercício do magistério a pessoas de 

“notório saber”. Apesar da defesa da preparação pedagógica para os futuros 

professores, sua proposta descartava a necessidade de que esta formação fosse 

complementada por atividades práticas: Art. 73 – a formação docente, exceto 
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para o ensino superior, inclui prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas 

(SAVIANI, 1998, p. 144).  

O texto final da LDB omite a necessidade de formação pedagógica do 

professor universitário, o Art. 66 preconiza: “A preparação para o exercício do 

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

programas de mestrado e doutorado”. Reflete a crença de que para ser professor 

basta o conhecimento aprofundado de determinado conteúdo, desconsiderando 

pesquisas nacionais e internacionais sobre a importância da formação para a 

docência na educação superior. Não podemos esquecer que, como regra, os 

Programas de Pós-Graduação são muito especializados, com focos muito 

precisos (em uma abordagem teórico-metodológica, em uma temática, em uma 

subárea).  

A falta de amparo legal a formação pedagógica dos professores 

universitários sedimenta a política de que cada instituição é responsável pelo 

oferecimento de programas de pós-graduação, bem como a formação pedagógica 

do seu quadro docente. 

Defendemos que as tarefas dos professores não se restringem ao 

ensino e a pesquisa, englobando uma série de outras atividades, não 

contempladas em sua formação. As características necessárias aos professores 

universitários extrapolam – e muito – os limites do conhecimento aprofundado da 

matéria e a aquisição de habilidades necessárias à pesquisa, levando-nos a 

concordar com Marcelo Garcia (1999) quando afirma que a formação pedagógica 

dos professores universitários poderá, muito brevemente, constituir-se como 

critério obrigatório para o ingresso no magistério superior, seguindo ao que 

ocorreu historicamente com a formação dos professores para o ensino 

fundamental e médio. 

Alinhamos-nos com Pachane (2008) quando afirma que a superação da 

cultura de negação da necessidade de formação pedagógica para a atuação 

docente no ensino superior passaria necessariamente por mudanças na 

concepção dos professores já atuantes em nossas universidades, pois é através 

do corpo docente atualmente em exercício que as novas gerações de professores 

são formadas e as políticas educativas elaboradas e concretizadas. 
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E assim, quem sabe, não sejamos obrigados a ouvir, dentro de nossas 

IES, colegas dizerem que não são da área de educação e sim são médicos, 

enfermeiros, advogados, administradores, físicos, filósofos, historiadores etc. 

Embora, muitos desses estejam exercendo a docência por mais de uma década. 

De fato, não é suficiente ser um médico competente para ser um bom professor 

no curso de Medicina ou um advogado qualificado para ser bom professor no 

curso de Direito. Entretanto, a prática no cotidiano das Universidades denota a 

inconsistência dessa concepção e nos desafia a refletir sobre a necessária 

articulação da dimensão técnica do trabalho docente às outras dimensões desse 

trabalho.  

Wallerstein (2003) ao analisar a difícil transição histórica que vivemos 

hoje, afirma que não sabemos se as mudanças serão ou não para melhor  fato 

que só saberemos quando chegarmos lá. Trata-se de um “processo que pode 

demorar ainda uns cinqüenta anos a partir do momento em que estamos”, 

sabemos, contudo que esse período de transição será um período difícil para 

todos os que o vivenciarem e “ embora possa parecer paradoxal, será também 

um período no qual o ‘livre-arbítrio’ estará em seu nível máximo” . Para Wallestein 

(2003.p. 50) “ tanto a ação individual  quanto a coletiva poderão ter um maior 

impacto na estruturação futura do mundo”. Nessa direção, o professor ocupa uma 

posição singular nessa transição histórica, pois cabe a ele a tarefa de 

compartilhar conhecimentos e os valores que se deseja cultivar. 

 

ALGUNS DESAFIOS 

 

A História revela que a defesa da necessidade de que a formação 

pedagógica seja oferecida aos docentes universitários de modo sistemático não é 

nova. A década de 1970 é marcada pelo avanço quantitativo nas ações voltadas 

para a formação de professores universitários, está presente no I Plano Nacional 

de pós-graduação (PNG), elaborado em 1974 (PACHANE, 2008). 

Entretanto, foi somente o Plano Nacional de Graduação, aprovado em 

1999 no XII Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação das Universidades 

Brasileiras (FORGRAD), que se expressou a qualidade da formação desejada, 

Para a FORGRAD é necessário que a pós-graduação alie à sua missão básica de 
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formar o pesquisador a responsabilidade de formação do professor de graduação, 

“integrando, expressamente, questões pedagógicas às que dizem respeito ao 

rigor dos métodos específicos de produção do saber, em perspectiva epistêmica”. 

O Fórum Brasileiro de Pró-Reitores de Graduação (ForGRAD) é 

constituído por todos os Pró-Reitores de Graduação, ou ocupantes de cargos 

equivalentes, das Universidades e Centros Universitários e apresenta como 

objetivo a formulação de “políticas e diretrizes que permitam o fortalecimento das 

ações comuns e inerentes às Pró-Reitorias, em nível nacional e regional” , 

visando contribuir para a “formulação e implementação de políticas públicas de 

Educação Superior de forma articulada com órgãos governamentais e outros 

segmentos da sociedade civil” (FORGRAD, 2008.).  

Esse Fórum vem defendendo que a formação pedagógica para o 

exercício da docência na Educação Superior. Na Carta de Porto Alegre está 

contida a defesa de que se “ganhe espaço nos programas de pós-graduação 

stricto sensu, considerando-se seu caráter e sua especificidade para o exercício 

profissional naquele nível de ensino” (FORGRAD, 2008). 

Nessa direção, a CAPES instituiu a obrigatoriedade do Estágio 

Docência8 em Cursos de Pós-Graduação para Bolsistas CAPES  e apresenta 

diretrizes para sua implantação.  È válido mencionar que essa exigência da 

CAPES de que bolsistas de pós-graduação façam obrigatoriamente um “estágio 

docente” aplicado nos cursos de graduação pressupõe que todos os pós-

graduandos tenham interesse em uma formação pedagógica formal. O estágio de 

docência da CAPES está motivando seus egressos para o magistério superior? 

Yamamoto (2006) afirma  que diversos Programas relatam que os seus 

alunos têm reivindicado participar dos programas ou disciplinas com o objetivo de 

treinamento didático. Contudo, o mesmo autor considera relevante que os 

Programas e, mesmo instituições, assegurem que o estágio de docência seja, 

“efetivamente, um aprendizado para o aluno de pós-graduação e garantido um 

bom nível de ensino para os de graduação. Essas medidas compreendem a 

                                                 
8 Na Portaria nº 34, de 30/05/2006/CAPES que aprova o Regulamento do Programa de Excelência Acadêmica – 
PROEX, lemos no artigo 22: “O estágio de docência é parte integrante na formação do pós-graduando, objetivando a 
preparação para a docência, a qualificação do ensino de graduação, e será obrigatório para todos os bolsistas do Programa 
de Excelência Acadêmica”. Para as instituições que não oferecerem curso de graduação, essas “deverão associar-se a 
outras instituições de ensino superior para atender as exigências do estágio de Docência”. 
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obrigatoriedade de o docente-orientador acompanhar as aulas, a preparação 

conjunta”(op.cit.,p.275). 

 

Certamente a aplicação de uma política pública de concessão de bolsas 

de fomento para mestrado e doutorado e seus desdobramentos no 

direcionamento profissional dos bolsistas, pode se constituir como um dos 

quesitos importantes na formação docente para o ensino superior. Contudo, nem 

sempre os bolsistas estão interessados na docência. Além de se correr o risco de 

que essa exigência seja uma tentativa de solucionar a falta de professores em 

nossa IFES.  

A docência não pode estar reduzida a ministrar aulas. A docência 

envolve planejamento de curso, observação participante, elaboração de material 

didático, orientação dos estudantes, organização e desenvolvimento de 

seminários, registro/documentação das aulas e atividades, elaboração de 

relatórios dos cursos desenvolvidos, bem como sua análise, interpretação e 

divulgação de textos escritos e apresentação em congressos. 
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