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Resumo: Este estudo apresenta como questão norteadora refletir sobre o papel do docente no 

ensino superior e sobre os processos formativos que constituem esse profissional, assim como 

apresentar, através de um relato de experiências, as vivências apreendidas no estágio 

supervisionado da disciplina de Docência no Ensino Superior do Programa de Pós-Graduação 

em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social. A metodologia utilizada consiste em 

análise dos documentos oficiais que norteiam o trabalho dos professores dessa instituição, 

PPPI (Projeto Político Pedagógico Institucional), PDI (Plano de Desenvolvimento 

Institucional), PPC (Projeto Pedagógico de Curso) e Plano de Ensino do professor titular e 

está fundamentado de acordo com os pressupostos teóricos que fazem referência à teoria 

crítico-reflexiva através de Freire (2015), Schön (2000), Tardiff (2014), Libâneo (2009) e 

Nóvoa (2009). Constatou-se através desse estudo a importância de perceber a docência como 

um processo que não se limita ao domínio dos conhecimentos teóricos e da transmissão 

desses, trata-se de algo muito mais complexo e que precisa ser entendido como uma atividade 

de formação integral dos sujeitos. 
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Introdução: 

 

  Exercer a docência no Ensino Superior pode ser uma tarefa bastante complexa para os 

professores, pois ela exige do professor uma formação para além do domínio dos pressupostos 

técnicos e científicos da sua profissão, é imprescindível que esse docente esteja atento aos 

processos metodológicos e de ensino-aprendizagem que permeiam a docência em qualquer 

nível de ensino. 

 Nesse sentido, o trabalho do professor que atua no ensino superior não deve ser 

voltado apenas para o ensino do fazer técnico, da instrumentalização. Essa formação também 

deve incentivar os estudantes a exercitaram a sua criatividade, o pensamento crítico e também 
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ser capaz de formar um profissional preparado e consciente para as questões humanísticas e 

sociais que são exercidas em consonância com suas vidas profissionais. 

 A Universidade de Cruz Alta, lócus do estudo e vivência, apresenta como missão 

institucional “a produção e socialização do conhecimento qualificado pela sólida base 

científica, tecnológica e humanística, capaz de contribuir com a formação de cidadãos 

críticos, éticos, solidários e comprometidos com o desenvolvimento sustentável". Por isso, 

acredita-se que o profissional que assume o papel de docente do ensino superior deve estar 

consciente que sua função perpassa a de um mero “transmissor de conhecimentos”, para estar 

em constante processo de reflexão sobre a sua prática. Trata-se de seres humanos oriundos de 

diferentes contextos e realidades que precisam também ser preparados para exercer suas 

funções críticas e reflexivas diante do convívio em sociedade e em suas futuras profissões. 

 Esse estudo tem como objetivo refletir sobre o papel do docente no ensino superior e 

sobre os processos formativos que constituem esse profissional, assim como apresentar 

através de um relato de experiências as vivências apreendidas no estágio supervisionado da 

disciplina de Docência no Ensino Superior do Programa de Pós-Graduação em Práticas 

Socioculturais e Desenvolvimento Social.  

 A metodologia utilizada consiste em análise dos documentos oficiais que norteiam o 

trabalho dos professores dessa instituição, PPPI (Projeto Político Pedagógico Institucional), 

PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), PPC (Projeto Pedagógico de Curso) e Plano 

de Ensino do professor titular e está fundamentado de acordo com os pressupostos teóricos 

estudados ao longo da disciplina de Docência no Ensino Superior, relacionando assim com a 

vivência prática realizada no estágio supervisionado. 

 Primeiramente, faz-se uma passagem por alguns fatos que marcaram a história da 

implementação do Ensino Superior no Brasil, posteriormente apresentaremos algumas 

reflexões acerca da formação de professores para atuar no Ensino Superior passando por 

reflexões sobre quem é esse profissional e como se constitui e, ainda, problematizar questões 

que se referem ao papel desse profissional na sociedade contemporânea. 

 Em um segundo momento, será apresentado um relato de experiências dessa 

mestranda do Programa de Pós- Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 

Social da Universidade – PPGPSDS, de Cruz Alta, sobre as impressões e experiências 

vivenciadas durante o estágio supervisionado vinculado a disciplina de Docência no Ensino 

Superior. 

  

A trajetória do Ensino Superior no Brasil 



 
 

 

 No período Colonial criaram-se os colégios jesuítas onde o ensino superior era 

desenvolvido, o primeiro colégio foi fundado na Bahia em 1550 e logo foram criados em 

outros locais como São Paulo e Rio de Janeiro onde era oferecido o curso de Filosofia. A 

formação oferecida visava prioritariamente os aspectos religiosos, e depois a educação formal. 

Com a expulsão dos Jesuítas em 1759, houve o rompimento com todo o sistema colonial de 

ensino jesuítico. (Rossato, 2005 p. 134-135)  

 Já no Brasil República, período após a proclamação houve um significativo aumento 

das escolas de ensino superior, de 1891 a 1910 foram criadas 27 instituições de ensino 

superior, dessas muitas universidades foram os projetos para as futuras universidades. 

 Depois de muitas tentativas frustradas de criar a primeira universidade brasileira, foi 

criada oficialmente em 07 de setembro de 1920, a Universidade do Rio de Janeiro, 

considerada como tardiamente pelo fato de que em outros países mais importantes as 

universidades já existiam.  

  De acordo com (Lampert, 1999 p. 37) A Lei 4024/61, a primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional introduziu: 

 

                                         [...] modificações no ensino superior, dentre as quais, o aumento do controle e 

poder normativo do Conselho Federal de Educação, a possibilidade de o ensino 

superior ser ministrado tanto em universidades quanto em escolas isoladas, a 

composição das universidades, a manutenção do sistema de cátedra e a garantia de 

representação estudantil nos órgãos colegiados. 

 
 

 A partir do período que se inicia em 1945 e se estende até 1964, houve um grande 

aumento no número de instituições de ensino superior, assim como os primeiros indícios das 

universidades particulares, evidencia-se também as universidades católicas nessa mesma 

época. Já a pós-graduação foi implantada em 1970, sendo que em 1980 o Brasil já contava 

com 1 377 286 estudantes universitários, 865 IES, das quais apenas 63 eram universidades. 

 Num recorte de tempo, pode-se perceber mudanças no ensino superior brasileiro, onde 

o Prouni e o Fies, consolidaram-se como políticas governamentais. As novas possibilidades 

de acesso beneficiaram desses programas de bolsa de estudos e financiamento estudantil e 

geraram uma expansão do número de matrículas, principalmente daqueles estudantes oriundos 

de classes econômicas menos favorecidas financeiramente. 

 De acordo com o Censo da Educação Superior (2016) realizado anualmente pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) o número de 

matrículas na educação superior (graduação e sequencial) continuou crescendo, mas essa 



 
 

tendência desacelerou quando se comparado aos últimos anos. Entre 2006 e 2016, houve 

aumento de 62,8%, com uma média anual de 5% de crescimento. Porém, em relação a 2015, a 

variação positiva foi de apenas 0,2%. Em comparação a outros países latino-americanos o 

Brasil ainda está em desvantagem e principalmente em consideração ao número de 

universidades que existem. 

 O Censo da Educação Superior (2016) ainda trás que em 2016, 34.366 cursos de 

graduação foram ofertados em 2.407 instituições de educação superior (IES) no Brasil para 

um total de 8.052.254 estudantes matriculados. Dados do Sisprouni (2015) estimam que mais 

de três milhões de bolsas integrais e parciais foram concedidas na primeira década de 

implementação dessa política. No ano de 2014, foram ofertadas 306.726 bolsas de estudo no 

ensino superior pelo Prouni. 

 Toda essa expansão gerou preocupações em relação a qualidade da educação 

oferecida. É elemento importante dessa qualidade o trabalho do professor em sala de aula, por 

isso há que se ter um olhar atento à formação do profissional que vai atuar no ensino superior.  

 

Reflexões sobre a formação do docente no Ensino Superior: 

 

  Quando nos deparamos com a questão da “Formação de Professores” nos remetemos 

diretamente para a formação de professores da Educação Básica, ou então para nela atuar, 

pouco se ouve falar sobre a formação específica para atuar no magistério superior o que leva a 

entender que essa ainda seria um tanto quanto banalizada. 

     No entanto, diante das mais diversas transformações globais e tecnológicas e também 

diante da complexidade do ato de ensinar, surgem algumas críticas nos interiores das 

universidades sobre a questão da maneira de ensinar, ou seja, a didática e os métodos 

utilizados por alguns professores. 

Sobre a complexidade da docência, Hoffmann (1993, p. 75) diz que “[...] o professor 

deve assumir a responsabilidade de refletir sobre toda a produção de conhecimento do aluno, 

promovendo o movimento, favorecendo a iniciativa e a curiosidade no perguntar e no 

responder e construindo novos saberes junto com os alunos”.  Neste prisma, entende-se que 

esse profissional precisa estar preparado para os desafios de fazer a docência nos dias atuais, 

deve estar sempre disposto a aprender, inclusive enquanto ensina e assim compreender que os 

avanços tecnológicos e a modernidade devem ser aliados nesse processo de ensino-

aprendizagem. 



 
 

Nessa perspectiva, ao realizar uma breve retrospectiva a história das universidades de 

maneira geral, é possível constatar que durante muito tempo a formação exigida do professor 

universitário teria sido restrita ao conhecimento específico de uma área de atuação, no caso a 

disciplina a ser ensinada, sendo este conhecimento prático (procedente da atuação 

profissional) ou teórico/epistemológico (decorrente do exercício acadêmico), suficiente para 

ministrar aulas e formar futuros profissionais. 

        Pode-se assim entender por que durante muito tempo acreditou-se na eficácia de métodos 

baseados na racionalidade técnica, onde o ensino estava apenas baseado em transmitir 

ideologias técnicas e instrumentais e o professor, por sua vez, atuava como um agente 

transmissor de conteúdos prontos, acreditava-se que apenas dominar os conteúdos era 

suficiente para ser um bom professor, e, ainda promover aprendizagens significativas. 

 De acordo com Roldão, (2005, p.21-22) para que seja possível de fato deixar para trás 

esses métodos ultrapassados de fazer a docência no ensino superior é: 

 

[...] preciso romper com a cultura do “ensino porque sei”, para “ensino porque sei e 

sei ensinar” e, assim, construir uma outra perspectiva que promova uma formação de 

professores pautada nos diferentes saberes: sólidos conhecimentos da área específica 

e igualmente sólidos conhecimentos da área pedagógica. (Roldão, 2005, p.21-22). 
  

 No entanto, sabemos que a exigência para a atuação nas universidades são que esses 

docentes obtenham títulos de mestre ou doutores, salvo algumas exceções, porém, questiona-

se se os cursos de Programas de Pós- Graduação tenham em suas matrizes curriculares 

disciplinas que tratem da complexidade do fazer docente, para assim contribuir efetivamente 

na formação de um futuro professor universitário. 

 De acordo com Cunha (2001) muitas vezes, ao realizar sua formação no stricto sensu 

o profissional constrói uma competência técnico-científica em algum aspecto em seu campo 

de atuação, porém acarreta prejuízos quanto a uma visão mais ampla e integrada da sociedade. 

Em muitos casos quando esse profissional chega para atuar no Ensino Superior, são 

enfrentadas muitas dificuldades para executar as tarefas que exijam também o domínio dos 

conhecimentos pedagógicos, principalmente para aqueles que demandam do campo das 

ciências exatas onde se perpetua uma formação mais tecnicista.  Sobre essa questão Melo 

(2012 p. 32) explica que:  

 

As consequências desse modelo formativo, centrado no aprofundamento de um 

determinado campo científico, são sentidas na pele quando o docente assume a 

tarefa complexa de desenvolver processos de ensino-aprendizagens, desprovido em 

sua formação de questões relacionadas ao campo das ciências humanas e sociais, o 

professor frequentemente enfrentará dificuldades para compreender e desenvolver 
sua profissão, que tem como exigência o domínio dos diferentes saberes. 



 
 

 

 Para tentar contribuir com a formação de seus docentes e assim acentuar possíveis 

dificuldades, é papel das universidades articular programas de formação continuada para com 

os docentes, com o objetivo de que compreendam melhor as tarefas do fazer pedagógico e 

dessa maneira propor novas metodologias de trabalho, além de proporcionar momentos para 

debates, discussões e trocas de informações ente os profissionais. 

 Refletir acerca dos saberes necessários para a docência e bem como sobre o papel do 

professor do ensino superior, devem ser temas recorrentes nas formações desses profissionais, 

diante a complexidade intrínseca ao exercício da docência e a função social agregada a essa 

profissão. Dos saberes que compõem a sua prática pedagógica, Tardiff (2014 p. 36) coloca 

que: 

                                                  

                                             A relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma função de transmissão de 

conhecimentos já constituídos. Sua prática integra diferentes relações, pode-se 

definir o saber docente como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou 

menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes 
disciplinares, curriculares e experienciais. 

 

 Visualiza-se o papel do professor do ensino superior, assim como a relação com os 

saberes que o constituem, para muito além de um mero transmissor de conhecimentos. Para 

Tardiff (2002), trata-se de alguém que integra os saberes da formação profissional, saberes 

disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais e que ainda consiga exercer com 

domínio sobre os diferentes saberes que abrangem a sua prática pedagógica. 

  Ao tecer reflexões sobre o papel do professor, Libâneo (2009) enfatiza que o seu papel 

é orientar, direcionar e motivar os alunos, perpetrando a mediação didática para que aconteça 

efetivamente o processo ensino e de aprendizagem. 

 

Experienciando a Docência no Ensino Superior – relato de uma prática curricular; 

 

 O Sticto Sensu da Universidade de Cruz Alta dispõe em sua matriz curricular uma 

disciplina não obrigatória nomeada como Docência no Ensino Superior, onde os mestrandos 

que optam por cursar essa disciplina, além de participar das aulas teóricas onde são 

apresentados os pressupostos teóricos que embasam a docência, precisam realizar uma prática 

docente como parte da proposta da disciplina que é composta por 30hrs/aula teórica e 30hrs 

de estágio curricular obrigatório sendo divido em 10hrs de observação e monitoria e 20hrs de 

atuação com supervisão do professor regente da disciplina. 



 
 

 Antes do encaminhamento para a sala de aula, nas aulas teóricas, os mestrandos 

necessitam tomar conhecimento de alguns documentos oficiais da instituição como PPPI 

(Projeto Político Pedagógico Institucional), PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional),  

com o objetivo de dar ciência da existência e importância desses documentos pelo fato dos 

mesmos nortearem o trabalho dos professores da instituição onde o estágio acontece. 

 O Plano PPC (Projeto Pedagógico de Curso) é o documento que apresenta a proposta 

de cada curso, o perfil do egresso, as disciplinas e suas ementas, e ainda o professor de cada 

disciplina deve apresentar o seu plano de ensino contendo as informações referentes aos 

planejamentos das aulas e os conteúdos a serem trabalhados em cada etapa, esses dois últimos 

documentos tivemos acesso já no momento em que entramos em contato com a coordenação 

do curso escolhido e posteriormente com o professor regente da disciplina escolhida. 

 Após realizar todos os passos necessários para requerer a autorização para iniciar o 

estágio supervisionado e conversar com o professor da turma, a primeira observação teve 

como primeiro passo o conhecimento a turma composta por 34 alunos do 2° semestre do 

curso de Educação Física/ bacharelado matriculados na disciplina intitulada como 

Desenvolvimento Motor. 

 De acordo com Plano Pedagógico do Curso de Educação Física (2014), a disciplina de 

Desenvolvimento Motor trás em sua ementa os seguintes conteúdos a serem desenvolvidos: 

Introdução ao desenvolvimento Motor, Modelo Teórico de Desenvolvimento Motor, 

Avaliação do Desenvolvimento Motor, Estrutura Curricular de um Programa de Educação 

Física – Para os anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 Dessa forma, pelo fato de ser egressa desse curso de graduação e ter cursado essa 

mesma disciplina e com o mesmo professor eu já possuía alguns conhecimentos prévios do 

modo em que essa disciplina era conduzida, o fato de conhecer o perfil dos alunos que cursam 

Educação Física e ainda mais nos primeiros semestres aonde os alunos recém chegados a 

graduação trazem consigo uma ideia de que o curso será quase que essencialmente prático,  

nesse momento, me deparei com o desafio de ministrar essa disciplina que tem em sua 

proposta ser somente teórica de uma maneira atrativa e sem se tornar maçante para os alunos. 

 A questão de que concluí meu curso de graduação em dezembro de 2016 e em março 

de 2017 iniciei o mestrado e logo no 2° semestre fiz a escolha pela disciplina de Docência no 

Ensino Superior e logo em seguida iniciei o estágio supervisionado, confesso que me 

preocupei com a reação dos alunos com uma “professora estagiária” que a pouco era colega e 

agora estava do outro lado. Porém as angústias foram superadas logo no primeiro contato com 

a turma e com o professor regente que exerceu um papel fundamental quanto à apresentação 



 
 

aos alunos ressaltando que a professora tinha total autonomia para desenvolver seu estágio, 

bem como me deixou extremamente à vontade para ministrar aulas sem que eu ficasse com a 

sensação de estar sendo avaliada. 

 Quando o professor apresentou os conteúdos para serem ministrados, retomei o meu 

desafio pessoal de planejar as aulas de maneira em que conseguisse utilizar metodologias 

ativas, bem como, buscar uma participação mais efetiva dos alunos durante as aulas, por se 

tratar de conteúdos teóricos, e que, em alguns momentos fez-se necessário utilizar as aulas 

expositivas dialogadas para introduzir os conteúdos que seriam trabalhados. 

 Organizei o planejamento das aulas partindo de atividades práticas e que visavam à 

participação e o envolvimento dos alunos; atividades como pesquisa em grupos no acervo da 

biblioteca da universidade (pesquisar sobre um determinado assunto e trazer o conceito por 

mais de um autor), dinâmicas como GV/GO
4
, seminários de apresentação de trabalhos, leitura 

de artigo científico e estudo de texto e também discussões das temáticas principais em rodas 

de conversa aonde foi possível contar com uma participação expressiva dos alunos. No 

momento em que as discussões pontuavam questões consideradas polêmicas e que dividiam 

opiniões e exigiam o posicionamento dos alunos todos se sentiam desafiados a participar e 

colaborar com seu ponto de vista. 

 A partir dessa vivência, foi possível constatar o quanto essa experiência no ensino 

superior contribuiu para que fosse possível refletir sobre a importância de compreendermos a 

complexidade da docência, a qual perpassa o “ser professor” o “saber ensinar” e ao nos 

depararmos com alunos que pertencem a diferentes realidades e contextos sociais, com 

expectativas, objetivos e interesses distintos e ainda ter como missão prepará-los para o 

exercício de uma profissão e acima disso para exercê-la com ética, honestidade e com 

respeito. Percebe-se o quanto que essa tarefa exige que dominemos muito mais do que os 

pressupostos teóricos e práticos que compõem uma disciplina, mas que também sejamos 

capazes de dominar os conhecimentos humanos, do respeito às opiniões e de praticar a 

empatia. 

 Ao finalizar esse relato de experiência, ressalto sobre a importância dos Programas de 

Pós- Graduação oportunizarem aos seus discentes em suas matrizes curriculares disciplinas 

que tratem dos assuntos da docência e posteriormente realizar a prática docente no ensino 

superior, pelo fato de que muitos futuros professores saem diretamente dos programas para 
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atuar no Ensino Superior e muitos chegam sem nunca ter estado em uma sala de aula e sem se 

quer ter escutado falar sobre os conhecimentos pedagógicos, sobre as metodologias de ensino 

e ainda sobre como organizar um plano de ensino além de também apresentarem dificuldades 

quanto à organização de suas aulas e questões referentes aos processos de ensino-

aprendizagem. 

 

Considerações Finais: 

  

 Este trabalho apresentou um breve histórico sobre como iniciou o ensino superior no 

Brasil e ainda trouxemos algumas reflexões sobre a formação dos docentes para atuarem no 

ensino superior, abordando questões como o papel do docente no ensino superior e a 

complexidade de se exercer a docência e por fim foi apresentado um relato de experiência de 

uma mestranda sobre as vivências apreendidas em uma prática pedagógica realizada no 

ensino superior. 

 Diante do exposto nesse trabalho, retomando algumas questões abordadas no texto, foi 

possível concluir que para ser um docente no ensino superior, é preciso que esse profissional 

domine muito mais que os assuntos teóricos e práticos da sua área de atuação, faz-se 

necessário que esse profissional esteja atento as demandas que perpassam somente o ser 

detentor de um saber, mas, que também esteja atuando nas áreas das relações humanas para 

que esse docente seja capaz de contribuir não só para a formação de um bom profissional, mas 

também para a formação integral do ser humano. 

 Destaca-se também, o papel fundamental dos cursos de mestrado e doutorado em 

oportunizar aos seus pós-graduandos momentos de reflexão sobre as questões que permeiam a 

docência no ensino superior, pois a responsabilidade de contribuir com a formação dos 

futuros docentes para o ensino superior passa diretamente pelas instituições e programas que 

oferecem essa qualificação em nível de Pós-Graduação. 

 Senso assim, diante do que foi relatado sobre a experiência de vivenciar uma prática 

no ensino superior, ainda enquanto mestranda de um Programa de Pós-Graduação, foi 

possível constatar que através dessa prática pedagógica que além de oportunizar a articulação 

dos saberes teóricos vistos na disciplina com aqueles oriundos da área de atuação e no 

momento de exercer a docência, exercitar o desafio de criar possibilidades para que ocorram 

novas aprendizagens para os discentes. Também, a possibilidade de refletir sobre esse 

processo tão complexo de ensino e aprendizagem que exige muito mais do que conhecimentos 

teóricos, técnicas, mas principalmente exige responsabilidade, ética, respeito e a intenção de 



 
 

contribuir integralmente na formação dos sujeitos o que perpassa apenas na preparação para o 

exercício de uma determinada profissão. 
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