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Resumo: A pós-graduação stricto sensu é etapa importante na formação para a docência no 

ensino superior e as estruturas curriculares trabalhadas definem o perfil do egresso. Partindo 

do pressuposto que a formação para a pesquisa é fortemente estimulada nesses programas, a 

pesquisa teve como objetivo analisar as estruturas curriculares dos programas de pós-

graduação stricto sensu em química quanto à configuração da formação pedagógica. Os 

resultados demonstraram que 57,7% dos programas considerarem a docência como objetivo, 

entretanto, somente 12,8% oferecem disciplinas de caráter pedagógico, cujo conteúdo 

apresentam concepções que permitiu a classificação da maior parte das ementas dentro das 

teorias tradicionais discutidos por Silva. O estágio em docência também foi estudado e 

revelou-se que, embora represente a única prática pedagógica em muitos programas, a maioria 

estabelece a obrigatoriedade somente para os bolsistas (54% dos mestrados e 50% dos 

doutorados). Contribuição da “teoria dos campos” elaborado por Pierre Bourdieu foram 

utilizados como suporte teórico para a interpretação dos resultados. Concluiu-se que a 

formação pedagógica ainda carece de legitimação pelos programas de pós-graduação stricto 

sensu em química. 
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Introdução 

 

A construção do perfil profissional de qualquer egresso do ensino superior deve passar 

pelo planejamento sistemático e organizado do conhecimento que deve ser adquirido. No 

entanto, com o advento da sociedade moderna, altamente industrializada e informada, o 

currículo passou a ser visto também como aspecto importante na construção da identidade 

(SILVA, 2011; YOUNG, 2014). 

A construção da identidade profissional, do conhecimento e a aplicação do currículo é 

uma das funções do professor. Associado a importância que o ensino superior vem assumindo 

no contexto nacional, supõe-se que a docência universitária é uma atividade complexa, pois 

deve garantir a aprendizagem do estudante e mobilizar ações de caráter ético e político no 

desenvolvimento pessoal (CUNHA, 2004). Para atuar na docência de ensino superior, os 
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professores devem ser mestres e/ou doutores (BRASIL, 1996). Sabe-se que um dos objetivos 

desses programas é auxiliar na formação de pesquisadores. Nesse contexto, em particular, a 

pós-graduação stricto sensu em química tem se fortalecido nos últimos anos (ANDRADE et 

al., 2004). No entanto, poucos trabalhos são dedicados a estudar qual formação é proposta ao 

acadêmico nesse tipo de pós-graduação e analisar se a estrutura curricular oferecida nesses 

programas prepara adequadamente esse aluno para atuar como docente no ensino superior. 

Portanto, a presente pesquisa teve como objetivo verificar a estrutura curricular dos 

programas de pós-graduação stricto sensu em química para identificar se apresentam 

disciplinas que contribuam na formação pedagógica e, dessa forma, analisar se há a 

preocupação com a formação de um docente que supere o modelo tradicional.  

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O currículo, como objeto de pesquisa, apareceu pela primeira vez nos anos 1920. 

Inicialmente, era visto como: processo de racionalização de resultados educacionais, 

cuidadosa e rigorosamente especificados e medidos (TADEU, 2011). Young (2014) 

apresentou a importância do currículo no processo educacional e defendeu que o professor 

precisa saber ensinar.  

As teorias pós-críticas consideram a sociedade multiculturalista e que o currículo pode 

ser capaz de gerar relações de domínio-subordinação centradas na raça, sexo e etnia e não 

somente nos aspectos econômicos (MALTA, 2013). 

É importante compreender as teorias dos currículos, os interesses envolvidos na sua 

elaboração e a identidade que se constrói a partir dela para então, com um olhar crítico, 

analisar a sua reelaboração e possibilidades de mudanças. 

As estruturas curriculares são construídas pensando-se sobre o perfil do acadêmico 

que será formado. No caso do docente de ensino superior, as suas funções configuraram-se de 

acordo com as próprias atribuições dadas à universidade, pautadas na indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. Quando integradas, essas três esferas geram um ciclo dinâmico, 

no qual a pesquisa é a responsável pela produção de novos conhecimentos e a sua difusão se 

dá apor meio do ensino e extensão. Como atividades complementares entre si, precisam ser 

igualmente valorizadas, ou seja, o docente deve atuar nessas três áreas e reconhecer que cada 

uma é importante para o estabelecimento da qualidade que se espera no ensino superior 

(PIVETTA et al., 2010).   

Assim, a docência no ensino superior deve ser entendida como uma atividade 

complexa mobilizadora de diversas práticas, como combinação de saberes e ações de natureza 



 

ética, afetiva, política, técnica e social. Além disso, a docência possui um caráter de interação 

com os estudantes, o que pressupõe o estabelecimento de expectativas, interesses e 

necessidades (TARDIF, 2012). Segundo Soares e Cunha (2010), a docência é estabelecida em 

um contexto grupal, constituindo um desafio para o professor que deve entender que esse 

contexto não pode ser assumido apenas como cenário onde as aulas acontecem, mas deve ser 

usado como princípio educativo.  

Nesse sentido, a formação pedagógica do professor universitário é importante e deve 

ser entendida como ferramenta para aperfeiçoamento do trabalho docente e despertar um 

processo de autoavaliação sobre suas práticas, teorias, métodos de ensino e atitudes (LIRA; 

SPONCHIADO, 2012). Contudo, a revolução industrial trouxe diversas mudanças na 

estrutura social, econômica, política e cultural da sociedade. Nesse cenário, o capitalismo 

estabeleceu-se como sistema econômico e as relações de trabalho se alicerçaram sob a óptica 

da subordinação e dominação. A partir dos anos 70, instalaram-se as reformas neoliberais, 

pautadas na intervenção mínima do Estado, aumento das privatizações, diminuição do poder 

sindical e terceirizações (SANTOS, 2012). Como consequência, a atribuição das 

universidades como instituições provedoras de competências capazes de habilitar o indivíduo 

a ocupar uma melhor posição no mercado de trabalho foi reforçada, e a identidade do docente 

de ensino superior também sofreu modificações, pois segundo Pimenta (2012), a identidade 

profissional é um processo de construção que resulta do momento e contexto histórico vivido 

pela sociedade em determinado período.  

Pereira e Behrens (2010) argumentaram que, atualmente, a construção da identidade 

do docente de ensino superior ocorre de maneira diferenciada devido ao fato de os 

profissionais serem oriundos de diferentes áreas de atuação, com exceção dos docentes que 

cursaram cursos de licenciatura. Portanto, a construção da identidade docente acontece 

durante a sua trajetória profissional, em consequência de disciplinas cursadas de 

metodologia/didática do ensino superior. Anastasiou (2002) e Cunha (2004) também 

compartilham da mesma opinião quando afirmaram que os docentes de ensino superior são 

competentes em sua área de atuação, com domínio do conhecimento científico, baseados na 

ideia de “quem sabe fazer, sabe ensinar”; porém, elementos importantes da categoria docente 

como os ideais, os compromissos, o código de ética e participação nas entidades de classes 

são desconsiderados, o que dificulta o reconhecimento social da profissão. Nessa perspectiva, 

um habitus foi constituído e uma nova ordem foi estabelecida, sem questionamento (CUNHA, 

2004). 

 Tendo em vista que a única exigência para atuação como professor no ensino superior 

é ter um diploma de pós-graduação, Teixeira e Santos (2010) analisaram quais seriam as 



 

contribuições dos programas de pós-graduação stricto sensu na formação do docente de 

ensino superior. Inicialmente, as autoras apontaram que o modelo de formação vigente nos 

programas de pós-graduação contempla o aprofundamento em determinado campo científico 

e as questões referentes às ciências humanas e sociais são pouco trabalhadas, o que 

aumentaria as dificuldades do profissional docente em compreender e desenvolver a sua 

profissão. Além disso, após o término do curso de pós-graduação, o graduado tem maior 

domínio na pesquisa, porém, essa condição não garante que desempenhará, de maneira 

adequada, a docência no ensino superior. Fica evidente que os programas de pós-graduação 

stricto sensu têm priorizado a formação do profissional pesquisador e oferecem pouca 

preparação para a docência. Tal como sugeriram Corrêa e Ribeiro (2013b) quando admitiram 

a falta de preparo pedagógico do docente universitário, o desconhecimento de práticas 

pedagógicas como o planejamento, metodologias e estratégias didáticas.  

Adicionalmente à configuração que se observa nos programas de pós-graduação 

stricto sensu, é comum se deparar com professores de ensino superior que acreditam que 

somente o conhecimento técnico-específico é suficiente para a docência. Tal comportamento 

se reflete também nas políticas institucionais, quando, por exemplo, os critérios de seleção, 

progressão funcional e financiamento de projetos baseiam-se somente na titulação e 

produção-técnico científico (TEIXEIRA; SANTOS, 2010). 

Na pós-graduação stricto sensu em química, cada programa tem autonomia para 

estabelecer as normas do estágio em docência. Em alguns programas, o pós-graduando 

ministra algumas aulas em substituição ao seu orientador que, muitas vezes, é o próprio 

supervisor de estágio. Em outros programas essa disciplina pode ter um caráter diferente, 

como por exemplo, na Universidade Federal do Ceará (UFC), que em 1999 incluiu, em seu 

currículo da pós-graduação em Química Inorgânica, a disciplina de Iniciação à Docência, que 

consistiu na apresentação de seminários por docentes com temas relacionados a aspectos 

pedagógicos. Ao fim do seminário, discussões acerca da didática e do tema eram realizadas. A 

programação que abrange aspectos didáticos e práticos pareceu adequado e a realização de 

atividades previstas pode impedir o uso do estágio em docência como “mão-de-obra” barata 

(FEITOSA, 2002). 

 Alternativamente ao estágio em docência, cursos de extensão têm sido propostos, que 

em colaboração com um docente, permitem, ao pós-graduando, experimentar e construir a sua 

prática docente. Essa proposta foi utilizada no programa de pós-graduação em Físico-

Química, do Instituto de Química de São Carlos (ARROIO, 2008). 

A obrigatoriedade do estágio em docência para todos os estudantes fica a critério de 

cada programa, porém, para os bolsistas da CAPES é atividade obrigatória (CAPES, 2002). 



 

Entretanto, para Corrêa e Ribeiro (2013a), a portaria divulgada pela CAPES sobre o estágio 

em docência apresenta falhas, como por exemplo, não estabelece a quantidade de horas 

mínimas de estágio e quando o programa apresentar cursos de mestrado e doutorado, a 

obrigatoriedade restringe-se apenas ao doutorado.  

 

2 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

O estudo desenvolvido foi do tipo descritivo, pois teve como objetivo descrever, 

analisar e interpretar determinados fatos ou fenômenos (BARUFFI, 2004). Adicionalmente, 

essa pesquisa classifica-se também como documental, pois foram empregadas fontes que 

ainda não receberam qualquer tratamento analítico. Nesse tipo de pesquisa, a análise de dados 

é realizada por meio da técnica de análise de conteúdo, desenvolvida em três etapas. A 

primeira se refere à escolha dos documentos, à formulação das hipóteses e à preparação do 

material. A segunda envolve análise do material e classificação. Por fim, na terceira etapa, 

ocorre o tratamento e interpretação dos dados (GIL, 2002).  

O caminho metodológico utilizado para essa pesquisa baseou-se nos trabalhos de 

Corrêa e Ribeiro (2013a, 2013b). A primeira etapa consistiu na identificação dos programas 

de pós-graduação stricto sensu em Química de cursos cadastrados na seção “Relação de 

Cursos Recomendados e Reconhecidos” do site da Capes, na Plataforma Sucupira, na área de 

avaliação química. Até a realização da pesquisa, estavam cadastrados 71 programas de pós-

graduação stricto sensu em Química, com 115 cursos (66 mestrados acadêmicos, 3 mestrados 

profissionais e 46 doutorados). Em seguida, foram coletados os objetivos apresentados pelos 

programas e as estruturas curriculares nos próprios sites dos Programas de Pós-Graduação 

stricto sensu em Química. 

Na segunda etapa, foram identificados os programas de pós-graduação que possuíam 

disciplinas de caráter pedagógico em sua estrutura curricular e quais eram essas disciplinas. 

Foi verificada, ainda,  a obrigatoriedade do estágio em docência e a existência de normas 

específicas para a sua realização. 

Na última etapa, os dados foram contabilizados e interpretados. Para isso, a pesquisa 

empregou a estratégia do emparelhamento na análise de dados, que associa os dados 

recolhidos a um modelo teórico para fins de comparação (GIL, 2002).  Nessa pesquisa, as 

disciplinas consideradas pedagógicas foram classificadas de acordo com a técnica de análise 

de conteúdo temático-categorial (OLIVEIRA, 2008), baseada na discussão elaborada por 

Tomaz Tadeu da Silva (SILVA, 2011) quanto às teorias dos currículos em tradicionais, 



 

críticas e pós-críticas, para entender o perfil do egresso dos programas de pós-graduação 

stricto sensu em Química.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) é a 

instituição responsável pela consolidação, expansão e avaliação dos programas de pós-

graduação stricto sensu no país. Em seu site, encontra-se listada 63 instituições de ensino 

superior (públicas e privadas) que possuem, no total, 71 Programas de Pós-Graduação stricto 

sensu em Química, divididos em 66 mestrados acadêmicos, 3 mestrados profissionais e 46 

doutorados, totalizando 115 cursos.  

Ao analisar os objetivos dos 71 programas de pós-graduação, no momento da 

pesquisa, 41 programas incluíam a formação de docente para o ensino superior, enquanto que 

20 programas não evidenciavam a formação para a docência como objetivo. Entretanto, 

quando a estrutura curricular foi analisada, somente 9 programas ofertavam disciplinas de 

caráter pedagógico, ou seja, aquelas voltadas especificamente para a preparação dos pós-

graduando à docência no ensino superior e, nesses casos, a disciplina não era obrigatória em 

qualquer dos cursos e poderia ser cursada no mestrado ou no doutorado (Tabela 1). É 

importante mencionar que algumas instituições de ensino superior ofereciam disciplinas de 

formação pedagógica em outros departamentos, não vinculados propriamente ao Programa de 

Pós-Graduação em Química (PPGQ) e que poderiam ser cursadas pelo acadêmico. Nessa 

situação, as disciplinas não puderam ser identificadas de acordo com a nossa metodologia. 

Dentre os 41 (57,7%) programas que mencionavam a preparação do pós-graduando 

para a docência, somente 4 programas apresentavam disciplinas de caráter pedagógico. 

Curiosamente, 5 programas que não mencionavam a formação para a docência ofereciam 

disciplinas pedagógicas para o pós-graduando. 

As disciplinas consideradas tradicionais (chamadas de “avançadas”) são obrigatórias e a 

maioria dos cursos apresentava a mesma quantidade de horas/créditos e ementas muito 

similares. Por outro lado, 13 disciplinas foram consideradas pedagógicas e apresentavam 

características heterogêneas. Por exemplo, além de ementas distintas, a carga horária variava 

de 30 horas (computados 2 créditos) até 150 horas (10 créditos). Nove disciplinas eram 

ofertadas pelo próprio PPGQ e tinham propostas curriculares voltadas especificamente para a 

docência no ensino superior na área de Química. Quatro disciplinas eram ofertadas por outros 

departamentos e apresentavam uma proposta curricular mais ampla e genérica. A inclusão 

dessas disciplinas no estudo ocorreu porque são consideradas preparatórias e é obrigatório que 



 

uma dessas disciplinas seja cursada pelo pós-graduando que deseja participar do Programa de 

Aperfeiçoamento de Ensino (PAE), uma proposta da Universidade de São Paulo (USP) para 

complementar a formação do pós-graduando na atividade da docência no ensino superior.  

 

Tabela 1 – A configuração da formação pedagógica nos programas de pós-graduação stricto sensu. 

Indicador avaliado Quantidade 

Programas de pós-graduação stricto sensu em química 71 

Instituições que apresentam a formação de docente para ensino superior como 

objetivo 

41 (57,7%) 

Programas que ofertam disciplinas consideradas pedagógicas em sua estrutura 

curricular 

9 (12,8%) 

Disciplinas consideradas pedagógicas 13 

Cursos que estabelecem as disciplinas pedagógicas como obrigatórias Nenhum* 

* a obrigatoriedade das disciplinas pedagógicas limita-se aos alunos que desejam participar do PAE. 

 

Após a identificação das disciplinas pedagógicas, as ementas foram analisadas e 

classificadas de acordo com a análise de conteúdo temático/categorial (OLIVEIRA, 2008; 

BARDIN, 2000). Dessa forma, os descritores (e sinônimos) propostos por Silva (2011) foram 

utilizados. Para classificar os currículos em teorias tradicionais foram utilizadas as palavras: 

ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, estratégia, organização, 

planejamento, eficiência, conceito e objetivos. Para as teorias críticas, as palavras: ideologia, 

reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais, função social, 

conscientização, emancipação, libertação, currículo oculto, reflexão, crítica e resistência. Os 

descritores para as teorias pós-críticas foram: identidade, diferença, subjetividade, 

significação, discurso, saber-poder, representação, cultura, multiculturalismo. 

Adicionalmente, foi verificado se o contexto e o descritor tinham relação com a teoria do 

currículo.  

A presença dos descritores “conceito”, “objetivos”, “ensino-aprendizagem”, 

“planejamento” e “avaliação” permitiu a classificação da disciplina como um currículo 

tradicional. Entretanto, algumas disciplinas foram classificadas de maneira mista, pois 

apresentaram descritores de mais de uma teoria, visto que essas teorias não são excludentes 

entre si.  

Por outro lado, ao propor que o trabalho pedagógico universitário não é restrito apenas 

à aplicação de estratégias e metodologias prontas, mas sim, constituído de intencionalidade, 

criticidade e reflexão, permitiram a classificação também dentro das teorias críticas. A Tabela 

2 apresenta a classificação das disciplinas pedagógicas de acordo com os descritores 

selecionados. 

 

Tabela 2 – Classificação das disciplinas dentre da corrente tradicional, crítica e pós-crítica da teoria dos 

currículos. 



 

Teoria Quantidade 

Tradicional 4 

Tradicional/crítica 5 

Tradicional/crítica e pós-crítica 2 

Sem classificação 2 

 

De acordo com a Tabela 2, todas as disciplinas consideradas pedagógicas, em maior 

ou menor extensão, abordam conceitos que se identificam dentro da concepção tradicional. 

Nessas estruturas curriculares, a preocupação é com o “planejamento de disciplinas, cursos e 

currículos”, qual a melhor forma de transmitir o conteúdo por meio da “identificação de 

modelos, concepções e critérios” e apresentação de “estratégias de ensino-aprendizagem”. A 

análise das ementas evidenciou a aceitação do status quo, pois os modelos e concepções já 

encontram-se disponíveis e considerados inquestionáveis e, portanto, o futuro docente de 

ensino superior não deveria se preocupar com “o quê” deve ser ensinado, mas sim, “como” 

deve ser ensinado. A prevalência de disciplinas de formação pedagógica de acordo com a 

corrente tradicional se deve, em partes, à própria natureza da área da Química, caracterizada 

como uma área tecnológica, voltada para o desenvolvimento e aplicação de técnicas. 

A maioria das disciplinas apresentou descritores de mais de uma teoria do currículo. 

As disciplinas classificadas na teoria tradicional/crítica, além de apresentar modelos e 

estratégias de ensino-aprendizagem e didática, se voltavam também para a discussão do 

“papel político, social e ético da universidade”, buscavam discutir o “trabalho pedagógico 

pautado na intencionalidade, criticidade e reflexão” proporcionando ao pós-graduando 

questionar se o conhecimento que  é ensinado não é apenas reprodução cultural e social de 

interesse das classes e grupos dominantes. 

As duas disciplinas que apresentavam descritores associados à teoria pós-crítica 

procuravam “refletir sobre a “construção” do professor universitário” e abordar a “identidade 

e profissionalização docente”. A reflexão e crítica propostas não se limitam somente ao 

conhecimento, mas estende-se à identidade do profissional docente. Justamente nesse ponto as 

teorias críticas e pós-críticas se diferenciam. A primeira questiona o conhecimento e a 

ideologia que o currículo deseja transmitir, fundamentado principalmente em aspectos 

econômicos e na dominação de classes sociais. A teoria pós-crítica já entende que a 

dominação por meio do uso do currículo como instrumento centra-se não somente nas 

questões econômicas, mas ultrapassa para as questões de identidade (gênero, raça, etnia) e 

subjetividade.   Especificamente, uma disciplina propõe como conteúdo a subjetividade e o 

estudo da sociedade disciplinar de acordo com as concepções de Foucault, listado como um 

dos expoentes das teorias pós-críticas do currículo (SILVA, 2011). 

Dentro dos programas de pós-graduação stricto sensu, o estágio em docência é visto 

como uma oportunidade para o pós-graduando  se aproximar da realidade que é a docência no 



 

ensino superior. Dos 66 cursos de mestrados acadêmicos em Química, apenas 16 cursos 

(24%) colocavam a obrigatoriedade do estágio em docência. Para 36 cursos (54%), a 

obrigatoriedade era restrita apenas para os alunos bolsistas da CAPES e 14 cursos não 

informaram a respeito do estágio em docência. A análise dos cursos de doutorado mostrou 

números semelhantes. De um total de 46 cursos de doutorado, 17 cursos (37%) tinham o 

estágio em docência obrigatório. A obrigatoriedade era restrita para alunos bolsistas da 

CAPES em 23 cursos (50%), e 6 cursos não informavam sobre o estágio em docência (Tabela 

3). 

 

Tabela 3 – A configuração do estágio em docência na pós-graduação stricto sensu em química.  

Indicador avaliado quanto ao estágio em docência Mestrado Doutorado 

Obrigatório para todos os pós-graduandos 16 (24%) 17 (37%) 

Obrigatório somente para bolsistas 36 (54%) 23 (50%) 

Não informou 14 (21%) 6 (13%) 

 

Todos os programas estipulavam que o acadêmico deveria realizar o estágio em 

docência para os cursos de graduação e que a disciplina não deveria ser assumida somente por 

ele, mas deveria contar com a presença e supervisão de um professor da instituição. Assim 

como foi observado para as disciplinas consideradas pedagógicas, o estágio em docência 

apresentava diferentes características entre os programas de pós-graduação. No caso do 

professor supervisor, poderia ser o próprio orientador ou o professor da disciplina onde o 

estágio será desenvolvido. Além disso, o número de horas-aula variava de 15h até 90h 

semestrais (Tabela 4). Todos os cursos contabilizavam os créditos do estágio em docência, 

com exceção de três cursos (dois de mestrado e um de doutorado) que não fazia essa 

consideração. Os casos classificados como especiais apresentados na Tabela 4 se referem a 

um curso de mestrado que solicitava 20h de estágio em docência. Para os cursos de 

doutorado, os casos especiais se referem a dois cursos que solicitavam 120h de estágio em 

docência. Tanto para mestrado quanto para o doutorado, os outros seis cursos (três no 

mestrado e três no doutorado) classificados como casos especiais pertencem à USP (campus 

São Paulo, Ribeirão Preto e São Carlos).                          

 

Tabela 4 – Número de horas-aula estabelecido para o estágio em docência.  

Número de horas-aula Mestrado Doutorado 

15 6 2 

30 24 5 

45 3 2 

60 11 22 

90 1 3 

Casos especiais 4 5 

Não informou 17 7 

 



 

A USP foi classificada como casos especiais porque a instituição estabelece o estágio 

em docência por meio do Programa de Aperfeiçoamento do Ensino (PAE), criado no início 

dos anos 90 com o objetivo de aperfeiçoar o trabalho docente. Atualmente, o PAE é destinado 

a alunos de pós-graduação matriculados na USP nos cursos de mestrado e doutorado. Além 

do estágio propriamente dito, com carga horária semanal de 6 horas, e que envolve o 

desenvolvimento de diversas atividades como a elaboração de material didático, listas de 

exercícios e procedimentos experimentais para as aulas práticas, plantão para elucidação de 

dúvidas entre outras atividades, o pós-graduando deve participar de uma etapa preliminar e 

obrigatória chamada de Etapa de Preparação Pedagógica, no qual deve cursar uma disciplina 

selecionada pela Comissão Coordenadora do PAE, com conteúdo voltado para as questões da 

Universidade e ensino. Ainda que a obrigatoriedade do PAE se limite aos bolsistas da 

CAPES, a iniciativa da USP demonstra a preocupação não apenas com a preparação, mas 

também com a formação pedagógica recebida pelo pós-graduando para o exercício da 

docência.  

Entretanto, os dados obtidos mostraram uma realidade diferente em relação aos outros 

programas de pós-graduação. Apesar da obrigatoriedade do estágio em docência para todos os 

pós-graduandos (16 cursos de mestrado e 17 de doutorado) e a obrigatoriedade para os 

bolsistas da CAPES (36 cursos de mestrado e 23 de doutorado), era facultativo, para este 

aluno, cursar disciplinas de caráter pedagógico. Dessa maneira, revela-se que os programas de 

pós-graduação consideravam o estágio em docência suficiente para habilitar o pós-graduando 

à docência no ensino superior. A esse respeito, Quadros et al. (2012a) criticaram os 

programas de pós-graduação que têm como principal objetivo formar pesquisadores em seus 

campos específicos e alertaram para a necessidade de inserção de atividades que melhorem a 

formação docente. Joaquim et al. (2013) condenaram a visão simplista que a maioria dos 

programas tem a respeito do estágio. A forma como é desenvolvida atualmente, há a 

perpetuação da semiformação para a docência, pois o estágio é considerado apenas 

preparatório, quando deveria estar associado também a um processo de formação pedagógica. 

Nessas situações, conforme argumentado por Pimenta e Lima (2012), constata-se que o pós-

graduando desenvolve a sua atividade docente sob a perspectiva da imitação, ou seja, aprende 

a profissão e reelabora a partir de modelos existentes, excluindo comportamento/modos que 

desaprova. Entretanto, essa forma de construção do ser docente nem sempre é adequada, visto 

que o pós-graduando, muitas vezes, carece de fundamentos que possibilitam uma reflexão 

crítica. 

Há 14 anos, Feitosa (2002) pontuou que a obrigatoriedade do estágio em docência 

para bolsistas CAPES suscitou uma série de questionamentos por parte da comunidade 



 

universitária, como a possibilidade de prejuízos quanto ao tempo de titulação e à pesquisa 

desenvolvida, o que sugeria pouco incentivo por parte do orientador para o estágio. À época, 

Feitosa colocou que as respostas acerca dessas incertezas seriam resolvidas pelos próprios 

programas em consequência da forma como seria implementada e a partir de suas próprias 

experiências. Atualmente, percebe-se que o estágio em docência ainda é desprovido de uma 

legislação mais clara e que carece de estímulos por parte dos próprios docentes da 

universidade. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise das estruturas curriculares dos programas de pós-graduação stricto sensu em 

química revelou que a formação pedagógica é colocada em segundo plano porque não é 

considerada uma forma de obtenção do capital científico caracterizado pelo desenvolvimento 

de atividades de pesquisa, publicação de artigos, prestígio de seus pares ou ocupação de 

posições em comissões. As disciplinas constantes nas estruturas curriculares são de caráter 

técnico voltadas apenas para a formação do pesquisador e, dessa forma, cooperam para a 

conservação do habitus científico institucionalizado pelos dominantes. 

Todas as disciplinas de formação pedagógica apresentavam concepções que se 

classificam dentro das teorias tradicionais, mesmo aquelas que receberam classificações 

mistas, o que revela a preocupação com a organização, planejamento, objetivos, conceitos, 

estratégias e avaliação do ensino. Essa situação constitui fonte de inquietação, visto que a 

docência no ensino superior não deve se limitar apenas na pura e simples transmissão do 

conhecimento, mas deve ser encarada como uma atividade que possibilita a crítica, a reflexão, 

o questionamento e a inovação. 

Na maioria dos programas avaliados, o estágio em docência não era obrigatório para 

os pós-graduandos, somente para os bolsistas. A forma como era realizado em alguns 

programas sugere um caráter de precariedade, em virtude da falta de estabelecimento de 

normas mais claras. Adicionalmente, o estágio é visto apenas como etapa preparatória, 

quando deveria vir acompanhado também de um processo de formação pedagógica, embora 

muitos alunos sejam formados na licenciatura, parte dos pós-graduandos em química são 

bacharéis. 

A presente pesquisa não pretende propor a sobreposição da formação pedagógica 

sobre a formação do pesquisador. Pretende sim, promover um debate mais amplo a respeito 

da importância da formação pedagógica, porque entende que essa formação deve ser 

valorizada e estimulada na pós-graduação stricto sensu com o objetivo de formar um docente 

plenamente capacitado para as suas atividades, no qual o ensino é incluído. 
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