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Resumo: Este artigo é um pequeno recorte de uma pesquisa maior, que teve por tema a 

“Formação de Professor para a Docência do Ensino Superior”, desenvolvida no Programa de 

Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (UESB) e financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 

Bahia (FAPESB). Para este momento, buscamos analisar se existem critérios e atividades 

acadêmicas nos Programas de Pós-Graduação da área Multidisciplinar, que possibilitam a 

formação de professor para a docência do Ensino Superior. Uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, onde utilizamos os Planos Nacional de Pós-Graduação (PNPG), a entrevista 

semiestruturada e o currículo lattes com/dos coordenadores, os regimentos e a matriz curricular 

de cada PPG pesquisado. Para esse estudo utilizamos a Análise de Conteúdo, na qual 

categorizamos os dados coletados em dois Eixos: Currículo de Pós-Graduação, estrutura e 

perspectivas observadas pelos coordenadores dos cursos e; Olhares dos coordenadores quanto 

às contribuições dos PPG para o exercício do docente no Ensino Superior.  Com isso, os PPG 

da área Multidisciplinar, apesar de desenvolver algumas atividades acadêmicas voltadas as 

discussões sobre a formação de professor, estas não são suficientes para formar o professor para 

a docência do Ensino Superior. Logo, concluímos que os PPG desta área tem priorizado, apenas, 

a formação do pesquisador. 

 

Palavras-chave: Formação de Professor para Docência do Ensino Superior; Área 

Multidisciplinar; Formação de Professor nos Programas de Pós-Graduação.  

 

Introdução 

 

Atualmente, uma das discussões mais frequentes nas diversas pesquisas desenvolvidas 

(GUERRA, 2016; ALMEIDA, 2012; BRITO, 2006; ISAIA E BOLZAN, 2004; PACHANE, 

2007, 2003; MASETTO, 2002; entre outros autores) sobre a formação de professor para a 

docência do Ensino Superior, estão associadas a deficiência na formação de professor nos 

Programas de Pós-Graduação (PPG), a didática e a prática de ensino do professor do Ensino 

Superior. Esses mesmos pesquisadores, acima, ressaltam que estes problemas podem está 

relacionado com o processo formativo desenvolvidos nos PPG, pois mesmo tendo no seu 

escopo, também, o objetivo de “formar professor para o Ensino Superior”, esta ação não tem 

sido priorizada em suas atividades acadêmicas.  
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Devido a esses contextos, nos inquietamos em analisar se existem critérios e atividades 

acadêmicas nos PPG da área Multidisciplinar, que possibilitam a formação de professor para a 

docência do Ensino Superior. Nesse sentido, buscamos, ainda, responder quais são os critérios 

e como são desenvolvidas as atividades acadêmicas nos PPG da Área Multidisciplinar, que 

podem favorecer a formação para a docência do Ensino Superior?  

Para isso, mapeamos os PPG da área Multidisciplinar do território baiano (05 PPG). Do 

número de PPG encontrado, pesquisamos dois: O PPG em Educação Científica e Formação de 

Professores (PPG-ECFP) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e o PPG em 

Educação Matemática (PPGEM) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). O motivo 

principal dessa escolha foi por estarem em regiões distintas e, simultaneamente, próximas, e 

saber se esses PPG apresentam pensamentos semelhantes sobre a formação de professor para a 

docência do Ensino Superior. 

Essa pesquisa teve como caráter a abordagem qualitativa, nela analisamos os regimentos 

e a estrutura curricular destes PPG, os Planos Nacional de Pós-Graduação e, ainda, verificamos 

os currículos lattes dos atuais coordenadores destes PPG, da qual foram participantes. 

Dialogamos com os mesmos, a partir de uma entrevista semiestruturada e organizamo-la em 

dois Eixos: Currículo de Pós-Graduação, estrutura e perspectivas observadas pelos 

coordenadores dos cursos e; Olhares dos coordenadores quanto às contribuições dos PPG para 

o exercício docente no Ensino Superior.  

Após esse momento, as entrevistas foram transcritas, analisadas e abordadas no capítulo 

de análises e discussões, onde concluímos que os PPG da área Multidisciplinar desenvolvem 

atividades acadêmicas como o Estágio Supervisionado em Docência, ofertam disciplinas que 

abordam discussões sobre a docência, porém não o suficiente ou necessário para a formação de 

professor para a docência do Ensino Superior, pois a sua atenção maior é direcionada a 

produção científica, ou melhor, a formação do pesquisador. 

 

A Formação de Professor nos PPG e a atuação na Docência do Ensino Superior 

 

 A docência para alguns estudiosos (Almeida, 2012; Cunha, 2004; entre outros.) está 

atrelada, apenas a prática de ensino. Ao buscar nos dicionários é possível encontrar que a 

docência é o “ato de ensinar” (Priberam) ou “o exercício do magistério” (Aurélio), mas “o que 

é Magistério?”. Neste próprio, aponta como “cargo/função de professor”; “exercício desse 

cargo ou a classe dos professores”. 

E numa instituição de Ensino Superior o professor deve somente desenvolver o ensino? 

O professor é obrigatoriamente um ser plural de conhecimento, de habilidades e de 



 

competências. E inserido numa instituição deste tipo, mais especificamente uma universidade, 

o professor deve saber ensinar, pesquisar e, consequentemente, desenvolver atividades de 

extensão e, ainda, de gestão. Logo, consideramos a docência como o exercício docente que 

envolve a prática de ensino, de pesquisa, de extensão e, também, de gestão. 

As atividades de extensão e de gestão, julgamos como consequências na trajetória 

profissional do professor na instituição de Ensino Superior. Com isso, consideramos como as 

principais ações que os PPG devem ou deveriam desempenhar, simultaneamente, para 

possibilitar a formação para a docência do Ensino Superior - a formação tanto para o ensino 

(prática pedagógica) quanto para a pesquisa (prática científica). 

Conforme a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 a formação do 

professor para a docência do Ensino Superior deve acontecer nos Programas de Pós-Graduação, 

especificamente, em mestrado e doutorado (Art. 66). Desse modo, entende-se que “formar 

professor para a docência do Ensino do Superior” deve ser um dos objetivos de qualquer PPG, 

independente da área de conhecimento.  

Entretanto, o fortalecimento desta ideia (iniciada desde 1968 com a Reforma 

Universitária - Lei 5.540/68) continuada pela LDB há mais de duas décadas, eventualmente, 

não provocou repercussão, pois um dos atuais problemas mais notados e discutidos nos cursos 

da Educação Superior é a deficiência dos professores na prática pedagógica. Onde, muito destes 

possuem o conhecimento específico da disciplina que leciona, no entanto não possuem uma boa 

didática para ensinar. Este conhecimento específico está relacionado com os conteúdos 

característicos da disciplina que o professor leciona e com o conhecimento pedagógico 

(Didática, Metodologia diversificadas), correspondente ao domínio, a competência do saber 

fazer, do saber teórico e conceitual e suas relações (MARCELO GARCIA, 1999).  

Segundo algumas pesquisas (GUERRA, 2016; ALMEIDA, 2012; BRITO, 2006; ISAIA 

E BOLZAN, 2004; PACHANE, 2007, 2003; MASETTO, 2002; entre outros), essa dificuldade 

está atrelada a formação desenvolvida nos PPG, em razão de não focar, também, a formação do 

professor para a prática de ensino, mas apenas a formação do professor para desenvolver a 

pesquisa e/ou o conhecimento específico. A autora Pachane (2007), aborda sobre esse processo 

formativo. 

 

A pós-graduação tem sido o lócus privilegiado para a formação do professor 

universitário, porém, tende a priorizar em suas atividades a condução de 

pesquisas, tornando-se responsável, mesmo que não intencionalmente, por 

reproduzir e perpetuar a crença de que para ser professor basta conhecer a 

fundo determinado conteúdo ou, na Educação Superior, ser um bom 

pesquisador. De maneira geral, considera-se que a titulação, automaticamente, 

capacitaria o professor para a docência (PACHANE, 2007, p. 220). 

 



 

Vale ressaltar que, apresentar um bom conhecimento teórico de determinada área de 

conhecimento específico ou o maior título acadêmico, entretanto não o classifica como o melhor 

professor, pois a prática de ensino é uma das condições que consequentemente define o seu 

perfil. Entretanto, dominar saberes característicos sobre alguma área de conhecimento, não é a 

certeza de que possui uma boa prática de ensino, mas através desta é possível evidenciar se 

existe ou não esse conhecimento.  

Ainda, de acordo Almeida (2012), os principais objetivos da pós-graduação stricto sensu 

tem sido a pesquisa e a produção de conhecimento, visto que: 

 

Os aspectos relativos à preparação pedagógica para o ensino raramente são 

parte desses cursos, em que pesem avanços importantes, ainda que 

insuficientes, como a disposição de alguns cursos de pós-graduação stricto 

sensu de incluir nos seus currículos a disciplina de Metodologia do Ensino 

Superior e a criação do estágio de docência [...] (ALMEIDA, 2012, p. 63-64). 

 

O Estágio Supervisionado em Docência deu-se início na Universidade de São Paulo 

(USP) no início dos anos de 1990. Anos mais tarde, 1999, a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes) tomou como uma grande ideia e estabeleceu como 

atividade obrigatória a todos os bolsistas dos PPG brasileiros. Todavia, muitos PPG tem 

ofertado disciplinas com abordagem pedagógica, estágio supervisionado em docência, no 

entanto não o suficiente para formar o professor para a docência do Ensino Superior. Desse 

modo, é necessário certo cuidado com o desenvolvimento e a oferta de cada atividade 

acadêmica, pois esse processo formativo não deve ocorrer de qualquer maneira, devem ter 

critérios para que os seus objetivos sejam alcançados.  

Todavia, os PPG devem proporcionar uma formação, onde a prática educativa e o 

ensinar sejam como objeto de análise, que garanta dados que possibilitem ao mestrando ou ao 

doutorando compreenderem as relações entre a sociedade e os conhecimentos produzidos e os 

auxiliem a desenvolverem a conduta de pesquisar como forma de aprender (ALMEIDA, 2012). 

Vale acrescentar que, aqueles que procuram por um PPG e tem o desejo pela docência, 

especialmente no Nível Superior, é imprescindível o interesse próprio, também, de buscar, de 

se envolver, de se comprometer com as atividades acadêmicas ofertadas e desenvolvidas nesse 

cenário. 

 

Procedimento Metodológico 

 

Vale ressaltar que optamos por pesquisar a área Multidisciplinar, por ela apresentar 

como subárea, conforme a Capes, o “Ensino”. E como o objetivo foi “analisar se existem 



 

critérios e atividades acadêmicas nos PPG da área Multidisciplinar, que possibilitam a formação 

de professor para a docência do Ensino Superior”, pensamos que poderia ser um meio de 

investigação sobre o seu processo formativo. Com isso, nos inquietamos em responder “quais 

são os critérios e como são desenvolvidas as atividades acadêmicas nos PPG da Área 

Multidisciplinar, que podem favorecer a formação para a docência do Ensino Superior?”.  

 Essa pesquisa assume uma abordagem qualitativa, onde não houve nenhuma 

interpretação numérica ou quantificação de fenômenos, mas sim o envolvimento de certa 

subjetividade, ou melhor, de conhecer o processo formativo dos PPG da área Multidisciplinar. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), um estudo com esse comportamento possibilita a produção 

de conhecimentos, além de facilitar a dialética e a relação dinâmica tanto entre o sujeito quanto 

entre o objeto nesse procedimento.  

A pesquisa com este caráter se refere a aquisição de dados descritivos obtidos, a partir 

do envolvimento direto do investigador com o investigado ou com a situação investigada, no 

intuito de priorizar mais o processo do que o resultado final e difundir as concepções dos 

participantes. E, ainda, mobiliza uma estrutura hermenêutica por apreender determinada análise 

do fenômeno, onde os objetivos da investigação favorece que isso aconteça (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). 

 Inicialmente, mapeamos3 todos os PPG stricto sensu da área Multidisciplinar do estado 

da Bahia. E assim, encontramos o: PPG em Ensino, Filosofia e História das Ciências na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA); PPG em Educação Científica e Formação de 

Professores (PPG-ECFP) na UESB; PPG em Educação Matemática (PPGEM) e o PPG em 

Educação em Ciências na UESC; e o PPG em Educação, Cultura e Território Semiáridos na 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Destes, apenas o PPG da UFBA possui o mestrado 

e o doutorado.  

 Para a análise, optamos pelo PPG-ECFP da UESB e pelo PPGEM da UESC. Isso, por 

serem desenvolvidos em instituições e regiões distintas, mas próximas, no intuito de perceber 

se esses PPG demonstram pensamentos análogos sobre a formação de professor para a docência 

do Ensino Superior. 

Nessa perspectiva, tivemos como instrumentos para a coleta de dados: os Planos 

Nacional de Pós-Graduação, criados pela Capes desde a década de 1970; os regimentos e a 

estrutura curricular de cada PPG participantes da pesquisa; o currículo lattes dos coordenadores 

dos PPG no período da pesquisa, com o propósito de compreender melhor as suas discussões 
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sobre o processo formativo promovido no seu PPG, a sua formação e o seu exercício; e por fim 

a entrevista semiestruturada com os coordenadores dos PPG pesquisados. 

Após as transcrições das entrevistas, para melhor investigação sobre as falas dos 

participantes da pesquisa, utilizamos a análise de conteúdo, onde organizamos com as questões 

de maiores destaques, ou seja, categorizamos em dois Eixos: Currículo de Pós-Graduação, 

estrutura e perspectivas observadas pelos coordenadores dos cursos e; Olhares dos 

coordenadores quanto às contribuições dos PPG para o exercício docente no Ensino Superior. 

Por fim, vale destacar que as análises abordadas são com base em deduções, 

interpretações, opiniões, ideias, sentimentos das pesquisadoras ocorridos no decorrer das 

escritas, das entrevistas, das análises sobre os registros encontrados e apoiadas nas referências 

que fundamentam essa pesquisa. 

 

Resultados: a Formação de Professor nos PPG da área Multidisciplinar para a Docência 

do Ensino Superior 

 

 A princípio foi analisada toda a estrutura curricular dos PPG pesquisados, a fim de 

relacionar com as falas, discussões dos seus respectivos coordenadores. Vale destacar que, os 

dois PPG ofertam semestralmente tanto disciplinas eletivas quanto disciplinas obrigatórias em 

seu processo formativo.  

A estrutura curricular do PPG-ECFP está baseada: nas disciplinas teóricas ou 

Seminários; nas atividades programadas de pesquisa (momento de construção, apresentação e 

discussão do/sobre o projeto de pesquisa desenvolvido); nas atividades complementares 

(envolvem um conjunto de ações que devem ser desenvolvidas pelos discentes do PPG, no 

intuito de enriquecer a sua formação ao longo de sua permanência no curso); no estágio 

supervisionado em docência (realizado por todos os discentes do PPG, visando o exercício 

próprio de preparação à docência); e as atividades relacionadas à dissertação (abrangem o 

exercício dos estudantes com o desenvolvimento do projeto de pesquisa, orientação, 

qualificação e a defesa do seu trabalho). 

Este PPG busca formar pesquisadores, professores e profissionais especializados no 

campo do “Ensino de Ciências e Matemática”, a fim de possibilitar conhecimentos que possam 

contribuir para o aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem na referida área 

(Multidisciplinar), de modo a considerar todos os níveis de escolaridade no plano da educação 

formal e, também, em outras instâncias no plano da educação não formal. 

No PPGEM, as suas atividades acadêmicas estão divididas em quatro Eixos (Formação 

básica para a pesquisa acadêmica; Pesquisa e docência na Educação Básica e Superior; 



 

Conhecimento matemático; e Atividades práticas de pesquisa e docência) que envolvem as 

disciplinas obrigatórias e eletivas (Disciplinas teóricas e específicas); seminário de pesquisa; 

pesquisa orientada (desenvolvimento do projeto de pesquisa pelo discente em orientação com 

o orientador, que favorece a qualificação e a defesa da dissertação); e estágio de docência 

(obrigatório para todos os discentes).  

O principal objetivo deste PPG é formar profissionais que possam colaborar para o 

constante aperfeiçoamento da educação no país, considerando que essas contribuições podem 

acontecer mediante pesquisas, que possibilitam a produção de conhecimentos científicos e/ou 

da sua atuação profissional como professor, seja: na sua formação inicial ou continuada; no 

planejamento; na implementação e avaliação das práticas pedagógicas; e na aprendizagem 

matemática e tecnológica, adequadas aos diversos contextos, níveis e modalidades nos quais 

estas se inserem. 

Vale ressaltar, que no campo curricular encontra-se parte da perspectiva formativa de 

um professor, ou seja, existe a formação no currículo e, conforme os autores, esses programas 

de formação, que são curriculares, muitas vezes, precisam estar articulados com os objetivos 

traçados para a formação proposta.  Em outras palavras, formar é atribuir responsabilidades a 

um currículo problematizado. 

Quanto a visão e a percepção das participantes da pesquisa sobre o processo formativo 

promovido nos seus PPG, a partir da estrutura curricular, a coordenadora do PPG-ECFP aponta 

que:  

[...] Nas disciplinas obrigatórias, temos disciplinas que: trabalha com a questão da 

educação, da sociedade e de Ciências [...]; aborda temáticas atuais e contemporâneas; [...]; 

que faz relação da Ciência com a sociedade; trabalha com a questão da pesquisa no ensino 

de Ciências e Matemática; ajuda na elaboração do projeto de pesquisa, os métodos de 

pesquisa, as metodologias, etc. Outra disciplina que trabalha especificamente com a 

questão da formação dos professores de Ciência e Matemática e outra que trabalha com a 

formação do professor. Então, são disciplinas obrigatórias que vão nessa direção de formar 

o professor - nessa expectativa [...]. As optativas são várias, com o ensino de Botânica, 

ensino de Zoologia, ensino de Ciências, disciplinas especial da Química, disciplina especial 

da Matemática, disciplina de formação de professor. [...] então, o primeiro ano é todo de 

disciplina, o aluno fica mais tempo aqui, no segundo ano o aluno está mais dedicado na 

pesquisa [...] Tem uma coisa que a gente vai tentar resolver agora, que é criar uma disciplina 

que é exatamente a Docência do Ensino Superior, uma disciplina que vai ser voltada 

totalmente para a formação do Ensino Superior. Ela não existia no currículo, mas pensando 

exatamente nessa perspectiva, formar melhor esse docente para docência do Ensino 

Superior, ela vai ser criada. Eu sei que a formação do professor não se dá exatamente só 

pela criação da disciplina, até porque ela não será obrigatória, e nem todo aluno vai cursar. 

Ela vai, eu acho, alavancar o nosso curso e promover essa formação na docência. E a outra 

coisa que a gente precisa é fortalecer ou melhorar, ou seja, dar um melhor direcionamento. 

(C1)4 
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Percebemos que o PPG-ECFP envolve e desenvolve em suas atividades acadêmicas, 

disciplinas que abordam conhecimentos teóricos sobre o ensino de Ciências e Matemática, a 

formação do professor, onde o discente no seu primeiro ano de estudo se dedica, 

prioritariamente, as disciplinas obrigatórias e eletivas e no ano seguinte ao avanço da pesquisa, 

ou melhor, da dissertação.  

Entretanto, apesar da existência das disciplinas mencionadas na matriz curricular deste 

PPG, percebemos determinada falha relacionada a formação de professor para a docência do 

Ensino Superior, pois as ações executadas não estavam direcionadas para este tipo de formação. 

Visto que, no período da pesquisa, ainda, era pensada uma disciplina que abordaria as 

discussões, conhecimentos, que podem ou poderia contribuir para a formação do professor para 

o exercício no Ensino Superior. Uma vez que, não é a adição de mais uma disciplina que passará 

a formar o professor para este nível de ensino, mas sim o conjunto de tarefas executadas com o 

envolvimento dos docentes e dos discentes, com trocas, compartilhamentos de conhecimentos, 

experiências, a fim de possibilitar conhecimentos, também, para a sua prática de ensino.  

Temos, abaixo, a coordenadora do PPGEM: 

 

Nossas disciplinas são todas de 60h, exceto a de Metodologia, pois as duas (disciplinas) 

Metodologias são de 45h, e o aluno é obrigado a fazer uma disciplina de 60h. Já foi 

oferecido, eu acho, uma ou duas vezes a questão da formação do professor. [...] então a 

formação do professor é algo que permeia a nossa cabeça. [...] Temos duas disciplinas 

obrigatórias, uma chama Matemática para Diversidade Cultural e a outra Matemática, 

Currículo e Diversidade Cultural. [...] temos a de formação de professores que costuma 

acontecer, temos dois projetos de pesquisas voltados para formação e, ainda, a prática de 

ensino (Estágio de Docência) que é o aluno ir para a sala de aula. Eu acho que a gente dá 

uma atenção notável, uma atenção grande e temos tido um retorno. [...] a gente, está 

preparando de alguma forma nossos alunos que estão indo para a docência. Então, eu acho, 

talvez, que a gente esteja formando muito mais para a escola básica, seja para ser um 

professor ou para atuar diretamente para ser um professor nas decisões das políticas 

públicas do que para ser pesquisador. (C2) 

 

O PPGEM tem em sua estrutura curricular disciplinas com abordagens sobre a formação 

de professor, no entanto não são tarefas obrigatórias para serem desenvolvidas por todos os 

discentes do PPG. Consequentemente, nem todo o seu público tem acesso a essas discussões. 

Ao analisar a ementa dessas disciplinas, é evidente a grande atenção direcionada aos 

conhecimentos específicos, ou melhor, aos saberes matemático e a pesquisa. Uma vez que a 

disciplina Metodologia citada por C2 é referente à Metodologia da Pesquisa em Educação 

Matemática I e II, com carga horária total de 90h, entretanto não existe relação com o ensino 

ou com a prática pedagógica do professor, mas, sim, com a prática de pesquisa.  

Nesse caminhar, ao analisar e comparar a estrutura curricular com a fala da 

coordenadora deste PPG, ficou claro que o problema é maior, também, na formação do 



 

professor para a docência do Ensino Superior. As atividades acadêmicas desenvolvidas são 

evidentemente direcionadas aos conhecimentos matemáticos e a pesquisa, pouco se discute 

sobre a formação docente. Visto que, o pouco debatido sobre o tema pode favorecer 

conhecimentos para a formação do professor da Educação Básica. 

Todavia, os PPG desta área possuem diversas disciplinas, principalmente, eletivas e que 

cede grande atenção a área de Educação, no entanto a falha nesse processo de ensino são as 

suas abordagens, pois as discussões, além de não atingir o foco que é a formação do professor 

para o Ensino Superior, não são direcionadas como tarefas obrigatórias a todos os mestrandos. 

A C2, ainda, reforça as suas concepções sobre o processo formativo ocorrido no seu PPG. 

 

[...] Eu acho que a gente tem uma tendência mais da formação do pesquisador, até pela 

propriedade do mestrado acadêmico, que tem a princípio uma vocação da academia. Então 

eu acho que ele tem mais o perfil do pesquisador, mas a formação do professor não está 

descartada, tem disciplinas voltadas para currículo, voltada para diversidade cultural e 

alguns conhecimentos da disciplina matemática. (C2). 

 

 Enfim, a C2 admite que apesar de existirem algumas disciplinas que proporcionam a 

formação do professor, com discussões sobre currículo, diversidade cultural e conhecimentos 

específicos da Matemática, a sua formação converge para o pesquisador, isto por ser um 

mestrado acadêmico. 

Concordamos com Almeida (2012), quando afirma que o ensino é uma atividade que 

requer conhecimentos específicos alicerçados através da formação pedagógica, que esteja 

voltada preferencialmente para essa finalidade, numa atualização constante das abordagens dos 

conteúdos e dos diferentes meios didáticos de ensiná-los. Logo, a mediação da prática do 

professor aponta-se indispensável, contudo em estreita conexão com a teoria e baseado na 

reflexão, enquanto processo que busca atribuir sentido para aquilo que se pratica (ALMEIDA, 

2012, p.71). 

 Com isso, percebemos que os PPG da área Multidisciplinar, ofertam atividades 

acadêmicas relacionadas a área da Educação, no entanto não o suficiente ou necessário para a 

formação do professor para a docência do Ensino Superior. Existem as disciplinas nos PPG que 

poderiam proporcionar conhecimentos para a prática de ensino, entretanto nem sempre são 

ofertadas, pois são disciplinas eletivas (não são cursadas por todos os discentes) elegidas para 

serem desenvolvidas entre tantas outras. A única ação que prevalece a participação de todos os 

discentes é o Estágio Supervisionado em Docência, mas esta não é o bastante para suprir todas 

as lacunas presentes no processo formativo dos PPG desta área. Uma vez que, somente, o 

conhecimento específico não dá conta de o mestrando alcançar uma boa pratica de ensino. 

 



 

Considerações Finais 

 

O conhecimento específico é necessário, pois ninguém é capaz de ensinar o que não 

sabe. No entanto, não implica dizer que quando conhecemos, automaticamente, sabemos 

ensinar. O ensinar é uma prática complexa, pois exige certa organização, orientação e reflexão 

desses saberes. Vale salientar que formar professores, nos leva a compreensão do importante 

papel da docência, assegurando uma profundidade científico-pedagógica, que os capacite a 

enfrentar questões fundamentais na esfera da Educação Superior como instituição e prática 

social que implica as concepções de formação, reflexão e crítica (VEIGA, 2008).  

 Percebemos que a formação do professor para a docência do Ensino Superior precisa 

passar por mudanças, em outras palavras, precisa ser desenvolvida concretamente. O processo 

formativo dos PPG dessa área tem ocorrido de forma fragilizada, visto que este é o lugar onde 

deveria acontecer tal formação. Conforme Pachane (2007) os PPG tem deixado a desejar, por 

permanecer a necessidade de melhorar o desempenho das atividades pedagógicas e promover 

certa integração entre o ensino e a pesquisa, sem a necessidade de criar qualquer dicotomia nas 

discussões sobre a docência em disciplinas isoladas. 

 Logo, concluímos que os PPG da área Multidisciplinar não tem desenvolvido a 

formação de professor para a docência do Ensino Superior. Dado que, a sua atenção tem sido 

direcionada, especificamente, para a formação do pesquisador e não para a formação do 

professor, com competências e habilidades para a prática de ensino. Os PPG desenvolvem 

atividades acadêmicas básicas, mas não suficientes para favorecer a formação do professor para 

este nível de ensino.  Existem disciplinas, que abordam a didática, a formação de professor, 

entre outras, entretanto não são consideradas como tarefas obrigatórias, o que pode provocar a 

lacuna no processo formativo. Enfim, a formação de professor que esses PPG, eventualmente, 

desenvolvem orienta para a prática de ensino da Educação Básica. 
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