
 

REGULAMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DA DOCÊNCIA DO 

ENSINO SUPERIOR 

 

Simone Pilotto
1
, Liliane Pilotto

2
, José Eduardo Pilotto

3
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Resumo: O ensino superior brasileiro sofreu uma expansão desde a década de 1990 até os 

dias atuais gerando uma necessidade de contratação de professores. No entanto, o número de 

profissionais qualificados para exercer a docência do ensino superior não acompanhou a 

referida expansão o que gerou um desequilíbrio entre a oferta de vagas e a qualidade dos 

cursos de graduação oferecidos no Brasil. A previsão legal para a formação dos professores 

do ensino superior está descrita no artigo 66 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), no entanto, o referido artigo trata da preparação do professor e não da 

formação. Não há a previsão de um curso de formação para a docência do ensino superior. O 

objetivo deste trabalho é discutir a necessidade da regulamentação da formação do professor 

da docência do ensino superior. Ser docente no ensino superior não é apenas uma questão de 

domínio de conteúdo em determinada área técnica, mas sim, dominar também as técnicas 

didáticas, com uma prática docente contextualizada. A prática pedagógica no ensino superior 

é complexa, contextualizada, e se configura por escolhas éticas e política e ainda são enormes 

as lacunas na formação destes docentes. Este artigo apresenta um estudo documental e 

bibliográfico sobre a Formação de Professores para o Ensino Profissional no Brasil baseado 

na legislação brasileira e em doutos da área que realizam discussão pertinente ao assunto num 

contexto histórico Os resultados obtidos levam a conclusão de que há uma necessidade 

enorme de regulamentação da formação do profissional que trabalhará na formação dos 

graduandos no Brasil, possibilitando um acesso ao ensino em expansão com melhoria na 

qualidade do ensino-aprendizagem. 
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Introdução 

 

A docência do ensino superior necessita de uma reformulação quanto a formação do 

profissional que atuará em sala de aula na preparação de futuros profissionais. A previsão 

legal é a de que o docente do ensino superior deve “preparar-se” em cursos de pós graduação, 

prioritariamente mestrado e doutorado.  
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Há a necessidade de regulamentação de um curso de formação do docente do ensino 

superior para que este saiba estimular ao máximo os seus alunos a buscarem o conhecimento 

técnico- pedagógico e a aplicação do mesmo na vida profissional.  

Atualmente os cursos formam professores para a educação básica, não havendo cursos 

que preparem o futuro docente universitário. 

 

Reflexões sobre a docência do ensino superior 

 

Com a expansão da oferta dos cursos de graduação na década de 1990 houve também 

a necessidade de aumento de contratação de profissionais que atuassem no nível superior.  

Este aumento de contratação enfrentou obstáculos no sentido de encontrar 

profissionais capacitados para a atuação na formação de graduandos.  

A grande contratação de docentes universitários trouxe consigo o aumento do número 

de professores despreparados e sem qualidade didática para a transmissão do conhecimento.  

Para todas as categorias profissionais existe uma exigência de formação que capacite o 

trabalhador a exercer o seu labor.  

No entanto, para o docente do ensino superior, não há uma previsão de formação, um 

curso específico que prepare o professor, apenas uma orientação para a preparação.  

A exigência legal para que um indivíduo possa tornar-se um docente universitário é a 

preparação em curso de pós-graduação. 

 

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de 

pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de 

doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. (LDBEN, 

1996). 

 

Aparentemente, identifica-se que ao ser formado na graduação em uma determinada 

área e realizar um curso de especialização, mestrado ou doutorado este profissional adquire as 

competências básicas para a docência do ensino superior. 

No entanto, resta claro que o professor do ensino superior deve ser dotado da 

capacidade de desenvolver as habilidades técnicas, culturais, sociais e didático – pedagógicas 

em sala de aula.  

 

O trabalho docente está impregnado de intencionalidade, pois visa a formação 

humana por meio de conteúdos e habilidades de pensamento e ação, implicando 

escolhas, valores, compromissos éticos. (PIMENTA, 2014, p 16)  

 



 

Para haver uma formação integral do discente da graduação há a necessidade de um 

olhar para a capacitação do docente deste nível. 

A capacitação deste docente deve prepara-lo para saber transmitir os conhecimentos 

teóricos-técnicos da área em que ministra aulas e conseguir transformar o saber científico em 

conhecimento aplicável ao mercado de trabalho. Para isso o professor deve dominar os 

conhecimentos das politicas públicas educacionais, resoluções das diretrizes curriculares, 

organização de planos de curso e planejamentos de aulas, didática do ensino superior, 

dinâmicas em sala de aula, investigações científicas, levando em conta as tendências 

pedagógicas, os modelos de avaliação, a cultura social e o perfil dos alunos. O docente, 

atualmente, precisa dominar as tecnologias da informação e saber transforma-las em 

conteúdos significativos para que o aluno saiba contextualizar o conhecimento aprendido.  

Todos estes saberes devem ser oferecidos em cursos de formação estruturados para a 

capacitação do docente.  

 

A profissionalização do docente do ensino superior 

 

Antes de ser um professor universitário o indivíduo é um profissional de alguma área 

de formação. A identidade profissional está ligada a sua área de graduação. No entanto, este 

indivíduo, ao ascender à carreira docente, encontra um dilema na sua identidade profissional, 

pois pode apresentar-se como profissional da área de graduação ou como professor 

universitário. Na maioria das vezes apresenta-se como profissional da área de graduação, 

colocando em sua apresentação a titulação de professor universitário. Esta titulação traz um 

“status” com valorização do profissional, como afirma Pimenta: 

 

É frequente o uso de identificação de Professor Universitário nas placas, cartões e 

receituários de médicos, advogados, dentistas, arquitetos. Entretanto, o titulo de 
professor, sozinho, sugere uma identidade menor, pois socialmente parece se referir 

aos professores secundários e primários. (PIMENTA, 2014, p 35)  

 

Os cursos de pós-graduação são a exigência para a preparação do professor do ensino 

superior, têm uma visão de preparação para a pesquisa e muitas vezes negligenciam a 

formação para a docência.  

 

A outra é o universo da pesquisa, que predomina como preocupação formativa nos 
cursos de pós-graduação, o que torna bastante difícil enfrentar a ênfase 

historicamente dada à dimensão da pesquisa em detrimento do ensino no contexto 

das atividades docentes universitárias . (ALMEIDA, 2012, p 63)  

A como a formação inicial do professor ainda é sem solidez, será necessária a 

formação continuada como política publica.  . (MADEIRA, 2015, p 36)  



 

 

As pessoas pensam que, “poderíamos dizer que se nasce professor ou mesmo que 

aprender a ensinar se aprende ensinando” (PIMENTA, 2014, p 46). Brauer (2012) defende 

que ser professor é um ofício que se aprende, portanto, deve haver um curso para esta 

formação.  

Várias instituições de ensino superior promovem cursos extra para a formação e 

capacitação de professores para atuarem no ensino superior. Destacamos os trabalhos da 

UNESP (Universidade Estadual Paulista), com o “Programa de Desenvolvimento do ensino 

Superior (Prodes)”, citado por Madeira (2015) e o trabalho desenvolvido pela USP 

(Universidade de São Paulo) com capacitação para professores do ensino superior, citados por  

Almeida (2012). Ainda a UnB (universidade de Brasilia)  e a UniCeub (Centro universitário 

de Brasilia) também investem em formação continuada dos professores universitários, citados 

por Veiga (2010). 

Segundo Libâneo (1998, p 21) é “surpreendente que instituições e profissionais cuja 

atividade está permeada de ações pedagógicos desconheçam a teoria pedagógica”, o que leva 

a confirmação de que existe a necessidade de um curso que promova uma real formação para 

o profissional do ensino superior.  

 

A docência na universidade configura-se como um processo contínuo de construção 

da identidade do docente e tem por base os saberes da experiência, construídos no 

exercício profissional mediante o ensino dos saberes específicos das áreas de 

conhecimento.  (PIMENTA, 2014, p 88)  

 

O professor, nesse enfoque, deve ser formado para adquirir competências 

comportamentais com o objetivo de executar esse conhecimento.  (PIMENTA, 

2014, p 184)  

 

Como afirma ALMEIDA (2012, p 23) , há uma diferença entre “o ser professor; o 

saber ser professor e, fundamentalmente, o poder ser professor”. 

 

O argumento central é que a formação do docente do ensino superior e 

o sucesso do seu desenvolvimento profissional resultam da 

combinação de seu interesse e engajamento pessoal com a 

responsabilidade institucional de assegurar e valorizar possibilidades 

formativas por meio de ações políticas de gestão.  (ALMEIDA, 2012, 

p 29)  

 

A regulamentação da profissão deverá ser uma proposta de política publica de estado 

para que venha a ser seguida em todas as instituições de ensino superior do Brasil. 

 

 



 

A regulamentação da formação do docente do ensino superior 

 

A LDB é bastante tímida ao determinar como deve ser a “preparação” do docente do 

ensino superior, não trata da formação deste, o que permite que pessoas despreparadas 

ministrem aulas para a formação de futuros profissionais das mais diversas áreas.  

Devemos entender que formar professores universitários implica compreender a 

importância do papel da docência oportunizando ao professor o conhecimento científico-

pedagógico que os capacite a enfrentar questões fundamentais da sociedade.  

A docência como prática social permitirá a formação de indivíduos reflexivos, 

criativos o que trará grandes ganhos a toda a comunidade. Para tanto, a docência exige uma 

formação sólida do professor abrangendo várias áreas do conhecimento. 

 

Docência é uma atividade que exige vários conhecimentos e aprendizagens ao longo 

da prática educativa, bem como o domínio dos conhecimentos específicos do campo 

cientifico no qual se situa a disciplina, dos conhecimentos pedagógicos e dos 
conhecimentos experienciais. (VEIGA, 2010, p 19)  

 

A formação sólida do docente do ensino superior deve estar prevista em uma lei 

federal e ser aprovada pelo Congresso Nacional para que tenha validade em todo o Território 

Nacional e seja adotada com obrigatoriedade por todos os contratantes de professores para o 

ensino superior.  

A proposta é a de que seja criado um curso específico de formação do docente para o 

ensino superior onde estejam previstos conteúdos pedagógicos que orientem o futuro docente  

em sua prática profissional.  

Conhecimentos sobre politica nacional de educação, diretrizes curriculares, projetos 

politico pedagógicos, planos de ensino, currículo, planos de aula, tendências pedagógicas na 

educação, avaliação, dinâmicas em sala de aula, oratória, planejamento de material didático, 

entre outros temas precisam ser debatidos antes que o docente assuma uma sala de aula. 

A falta desses conhecimentos faz com que professores despreparados realizem a 

formação de novos profissionais de maneira deficitária, prejudicando assim, toda a sociedade. 

 

Considerações Finais 

 

Observa-se que não existem diretrizes claras e objetivas na legislação que 

determinem a formação profissional do docente para atuar no ensino superior.  



 

Não existem cursos específicos para a formação do professor para o ensino superior 

e as formações oferecidas nos cursos de pós-graduação estão preocupadas em realizações de 

pesquisas para teses e dissertações, sem preparar para atuação na docência. 

Enfim, o que se percebe é que não existem políticas concretas e adequadas na 

formação dos profissionais da docência superior. 

Após a realização da pesquisa é possível concluir que, é necessária a regulamentação 

de um curso de formação de professores para a  docência do ensino superior, pois é de suma 

importância a formação de um sujeito crítico, questionador e pesquisador, responsável pela 

construção da sociedade em que vive e será o professor o responsável por provocar o aluno 

a pensar.  

A docência do ensino superior tem muitas dificuldades a serem superadas, no campo 

da formação do profissional, preparando melhor o docente que fará a formação de novos 

profissionais das diversas áreas. 

É preciso que seja repensada a importância do docente universitário e qual é o seu 

papel social, qual é a sua contribuição no processo de aprendizagem, e o quanto a formação 

desse profissional, reflete no exercício da profissão de novos profissionais.  

É necessário reformular a didática aplicada na formação do docente do ensino 

superior em busca de um ensino e preparo de melhor qualidade. 
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