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1 - Introdução 

Atualmente há um enorme crescimento de cursos nas instituições de ensino 

superior, a facilitação do seu acesso elevou em muito as classes e, portanto, a necessidade de 

docentes para ministrar as aulas, sendo que o docente do ensino superior, em geral, é o 

profissional bem-sucedido em sua área de trabalho, médico, advogado, engenheiro, com 

muito saber técnico e teórico, mas sem nenhuma base didático pedagógica, pois a própria 

legislação não prevê a necessidade de tal docente ter formação em pedagogia. 

Assim, excetuando-se as licenciaturas, as demais áreas são faltosas nesta 

formação, assim, buscou-se através de revisão literária, verificar-se a real necessidade da 

formação didático pedagógica para o docente do ensino superior, levando-se ainda em conta a 

miscigenação dos alunos, seja no que tange à idade, formação profissional, experiência de 

vida, tipo de geração X, Y, Z, ou seja, a dificuldade fica ainda maior em transmitir o 

conhecimento sem a formação didática? 

 

2 - Visão legal do docente do ensino superior 

No presente tópico não adentraremos na questão do docente do ensino 

superior nas entidades públicas, pois, estes têm uma realidade diferente dos docentes das 

instituições privadas, seja pelo ingresso através de concurso público, seja pela remuneração, 

estabilidade, carga horária, e fundamentalmente por serem mais voltados à área de pesquisas e 

geralmente com vinculo de dedicação exclusiva, fatos estes bem longínquos da realidade do 

docente das instituições privadas. 
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Por estarmos em uma República Federativa, a norma maior e primeira a ser 

seguida e observada é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, onde em 

seus artigos 205 à 214 temos os regramentos gerais da educação em seu Título VIII – Da 

Ordem social, Capítulo III – Da Educação, Da Cultura e do Desporto, Seção I – Da Educação, 

também vários outros artigos ligados à Educação estão presentes na CRFB/88, o que pode ser 

visto no apêndice desta. 

Posteriormente à CRFB/1988, podemos afirmar que a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) Lei 9.394/96 de 20/12/1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional é nosso regramento maior. 

No estudo em tela é à partir do artigo 43 da LDBEN começa parte da nossa 

discussão, onde o Capítulo IV fala DA EDUCAÇÃO SUPERIOR. 

O artigo 43 fala da finalidade da educação superior, o artigo 44 da sua 

abrangência, do artigo 45 ao 47 temos regras quanto a organização, limitação do prazo de 

“validade” do reconhecimento, autorização e credenciamento, e o funcionamento das 

instituições de ensino superior. 

Os artigos 51 à 54 tratam das universidades, abordando sua autonomia, 

composição do quadro docente e regime de trabalho. 

No artigo 66 em especial aborda-se o tema da formação do docente para o 

ensino superior, mas de maneira muito sutil, limitando-se a afirmar que “a preparação para o 

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

programas de mestrado e doutorado”, não tendo sequer abordado a questão da docência e 

pedagogia em seu bojo. 

Fácil vislumbrar-se que a legislação brasileira sobre educação, mais 

especificamente a LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) é omissa em 

relação à formação pedagógica do professor universitário. Mas na proposta inicial do então 

senador Darcy Ribeiro, a preocupação com a formação pedagógica dos professores 

universitários era contemplada: 



art. 74 – A preparação para o exercício do magistério superior se faz, em 

nível de pós graduação, em programas de mestrado e doutorado, 

acompanhados da respectiva formação didático-pedagógica, inclusive de 

modo a capacitar o uso das modernas tecnologias do ensino. 

Para Marília Morosini (2000) a LDB em nenhum de seus artigos menciona 

de forma clara a principal característica do professor universitário, em especial no âmbito de 

sua formação didática, “enquanto nos outros níveis de ensino o professor é bem identificado, 

no ensino superior parte-se do princípio de que sua competência advém do domínio da área 

de conhecimento, na qual atua”. 

Há várias outras leis que tratam da Educação de maneira mais específica, 

como a Lei do Estágio 11.788/08, Magistério Federal Lei 12.777/12, Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES Lei 10.861/04, Lei de Cotas para o Ensino 

Superior Lei 12.711/12 regulamentada pelo Decreto Federal 7.824/12, e inúmeras outras. 

Atente-se ainda para as legislações Estaduais e municipais, estas últimas 

feitas pelas Secretarias Municipais de Educação, via de regra juntamente com os Conselhos 

Municipais de Educação, temos também os regulamentos próprios das entidades privadas, 

seus estatutos, diretrizes, portarias etc., sempre em conformidade com a CRFB/88 e a 

LDBEN. 

 

3 - A formação superior basta para uma Docência Universitária? 

Segundo LIRA, Daiane e SPONCHIADO, Denise Aparecida Martins 

(2013)  

“A sociedade contemporânea vive um estágio novo, uma nova época, 

marcada pela transitoriedade, pela globalidade e pela imprevisibilidade 

dos eventos. Observa-se, nestes primeiros momentos do terceiro milênio, 

um processo de mudanças e transformações estruturais que configuram a 

vigência de um novo processo civilizatório. Em decorrência desse contexto, 

emergem tensões, questionamentos, convergências e divergências quanto a 



normas escolares, pressupostos convencionais e paradigmas. É o século da 

ciência, do conhecimento, da tecnologia da informação e da comunicação, 

da globalização, da competitividade de mercado – um tempo de rápidas 

inovações em todos os campos das organizações humanas”. 

Conforme informação do próprio site do MEC a preparação para o exercício 

do magistério superior se fará em nível de pós-graduação, prioritariamente em programa de 

mestrado e doutorado, conforme o artigo 66 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Portanto, cabe à instituição, desde que atendido o ato normativo acima citado, 

definir a qualificação de seus docentes. Ressalte-se que o corpo docente é dimensão avaliada 

na renovação do ato autorizativo do curso, incluindo a adequação entre formação e disciplina 

assumida. 

O regime de trabalho e a qualificação docente, tanto para instituições 

públicas como privadas, interferem diretamente nos conceitos obtidos pela instituição nos 

procedimentos avaliativos estabelecidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES)
3
. 

Assim, é comum que a maioria dos professores universitários sejam 

advindos do mercado de trabalho, como renomados profissionais tais como médicos, 

engenheiros, advogados e assim por diante. 

Necessário distinguir-se neste primeiro momento o professor pesquisador, 

aquele que possui mestrado ou doutorado, como lhe atribui a LDBEN em seu artigo 66, do 

professor didático e pedagógico, aquele com formação, além daquela necessária na área a ser 

ministrada sua aula, mas principalmente nas áreas pedagógicas. 

A LDBEN no seu artigo 66 afirma que “a preparação para o exercício do 

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

mestrado e doutorado, assim, para a prática da docência no ensino superior, onde a pós-

graduação permite ao docente ministrar estas aulas;” 

Em descompasso a seus artigos anteriores, art. 64 e art. 65, onde coloca-se a 

pedagogia como necessária, e estipula carga horária mínima de prática de ensino para a 

formação do docente, para o ensino superior não é necessária base didática e pedagógica, o 

                                                             
3 http://portal.mec.gov.br/busca-geral/127-perguntas-frequentes-911936531/educacao-superior-

399764090/14384-perguntas-frequentes-sobre-educacao-superior#formacao_necessaria_aos_docentes 

http://portal.mec.gov.br/busca-geral/127-perguntas-frequentes-911936531/educacao-superior-399764090/14384-perguntas-frequentes-sobre-educacao-superior#formacao_necessaria_aos_docentes
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/127-perguntas-frequentes-911936531/educacao-superior-399764090/14384-perguntas-frequentes-sobre-educacao-superior#formacao_necessaria_aos_docentes


que nos leva a crer que apenas com a formação específica e quando muito com a prática 

laborativa, o docente está apto a ministrar aulas no ensino superior; 

Destarte, o docente do ensino superior que pode vir a ser um doutor em sua 

área, não teve quando da sua vida acadêmica, salvo nas áreas de licenciatura, disciplinas de 

metodologia do estudo cientifico, didática, pedagogia, ou seja, não teve embasamento teórico 

e prático para preparar e ministrar aulas. 

O que ocorre normalmente é que tal docente use do “professor espelho”, ou 

seja, a lembrança daquele professor, seja da época da faculdade ou do próprio ensino médio, 

que tinha um jeito de dar aulas que lhe identifica e lhe traz prazer, e assim, até mesmo 

inconscientemente usa dos mesmos métodos para suas aulas; 

Para Geilsa Soraia Cavalcanti Valente e Ligia de Oliveira Viana (2010) 

“Atualmente, são vários os cursos ministrados por professores de formação 

diferenciada, com trajetórias diferentes, mas com uma característica que 

acompanha a maioria dos docentes: formação pedagógica ou didática 

ausente ou precária”. 

As professoras Graziela Giusti Pachane e Elisabete Monteiro de Aguiar 

Pereira  ambas da Universidade Estadual de Campinas, apontam que 

“uma das críticas mais comuns dirigidas aos cursos superiores diz respeito 

à didática dos professores universitários, ou seria melhor dizer, à falta 

dela. Tal fato pode ser constatado tanto através da literatura específica da 

área, como através de conversas com alunos em diferentes tipos de 

instituição e em diferentes cursos”, mais adiante, “Ao mesmo tempo, 

amplia-se cada vez mais a exigência de que os professores universitários 

obtenham os títulos de mestre ou doutor. No entanto, é questionável se esta 

titulação, do modo como vem sendo realizada, possa contribuir 

efetivamente para a melhoria da qualidade didática no ensino superior”. 



A LDBEN juntamente com o Decreto nº 2.207/97, que regulamenta o 

Sistema Federal de Ensino, exigem preparação pedagógica para o exercício da docência no 

ensino superior, estabelecendo que, no segundo ano de vigência, a instituição de ensino deve 

contar com 15% dos docentes com titulação Stricto sensu, dos quais 15% devem ser doutores; 

no quinto ano, os valores se modificam para 25%, dos quais 10% seriam doutores; e, no 

oitavo ano, essa proporção passa para 1/3, dos quais 15% seriam doutores, mas em momento 

algum se faz necessário o conhecimento didático pedagógico. 

Geilsa Soraia Cavalcanti Valente e Ligia de Oliveira Viana (2010) apud Gil 

(1997, p. 15),  

“a formação do professor deve englobar disciplinas como Psicologia da 

Educação, Didática e Práticas de Ensino, dentre outras, que têm por 

objetivo capacitar o futuro professor para o desempenho competente de 

suas atividades docentes”. Desta forma, segundo o autor, o professor deve 

iniciar sua carreira ciente de que o bom exercício de sua profissão depende 

de flexibilidade e disposição para o constante aprender, além dos saberes e 

competências específicos ao seu ofício”. 

O fato de ser possuidor de conteúdo aprofundado de determinada matéria 

não é suficiente para suprir a falta da didática, da pedagogia, da maneira de dar aula. 

As supramencionadas professoras enumeram três fatores para o fato da 

formação pedagógica ser relevada a segundo plano: 

“Em primeiro lugar, a formação para a docência universitária constituiu-se 

historicamente como uma atividade menor. Inicialmente, havia a 

preocupação com o bom desempenho profissional, e o treinamento 

profissional, acreditava-se, poderia ser dado por qualquer um que soubesse 

realizar bem determinado ofício. Acreditava-se (como alguns ainda hoje 

acreditam) que “quem soubesse fazer, saberia automaticamente ensinar”, 

não havendo preocupações mais profundas com a necessidade do preparo 

pedagógico do professor. 



Em segundo lugar, também decorrência dessa ênfase na condução de 

pesquisas, os critérios de avaliação de produtividade e qualidade docente 

concentram-se, hoje, na produção acadêmica destes professores. Ou seja, 

ensino e pesquisa passam a ser atividades concorrentes, e como os critérios 

de avaliação premiam apenas a segunda, uma cultura de desprestígio à 

docência acaba sendo alimentada no meio acadêmico, comprometendo, 

como ressalta Pimentel (1993, p. 89), a almejada indissociabilidade ensino-

pesquisa-extensão. 

Finalmente, observamos a inexistência de amparo legal que estimule a 

formação pedagógica dos professores universitários”. 

Para Silvia Maria de Aguiar ISaia e Doris Pires Vargas Bolzan (2004) 

“...aponta para as necessidades dos professores, além de considerarem seus 

domínios específicos, investirem na dimensão pedagógica da docência, 

sendo que esta envolve atividades e valores traduzidos em: a)sensibilidade 

frente ao aluno, b) valorização dos saberes da experiência; c) ênfase nas 

relações interpessoais; d) aprendizagem compartilhada; e) integração 

teoria/prática; f) o ensinar enfocado a partir do processo de aprender do 

aluno, tudo isso voltado para o desenvolvimenteo do aluno como pessoa e 

profissional (ISAIA, 2002, 2003ª, 2003b, 2003c)”. 

De fato, em todas as pesquisas encontra-se estes fatores, afirma-se que quem 

sabe fazer, consequentemente sabe ensinar, pois não se ensina o que não se domina, também 

quem muito pesquisa não tem tempo para se aperfeiçoar em ensino, e voltando a primeira 

premissa, quem sabe, sabe ensinar, e, por força da profissão e formação, entendo que o maior 

fator seja a falta de legislação que obrigue a formação pedagogia e não simplesmente a 

incentive, pois incentivo pode ou não ser aceito, mas a obrigação passa a ser condição “sine 

qua non”, sem formação pedagógica não pode lecionar, daí todos teriam tal formação. 

O censo da educação superior de 2011 realizado pelo INEP aponta que o 

número total de professores atuantes no ensino superior no Brasil somava 325.804, já em 

2014 passou para 383.386, sendo que somente na rede privada são 220.273. 



Sem considerar que um mesmo indivíduo (docente) pode contabilizar mais 

de um vínculo institucional se atuante na rede privada. No que diz respeito a sua formação 

16,5% são doutores, 44,1% mestres e 39,4% são especialistas. 

O INEP 2011 ao estabelecer o perfil do professor do ensino superior traz 

que professor atuante em instituições privadas é homem, com idade média de 34 anos (em 

2014 35 anos), mestre e horista, e professor atuante em instituições públicas é homem, com 

idade média de 47 anos (37 anos), doutor e dedicação em tempo integral. 

À título de demonstração temos que no comparativo de 2003 à 2014: 

Total geral docentes em exercido no ensino superior. 

De 254.153 em 2003 para 383.386 em 2014. 

Na rede Privada: 

De 165.358 em 2003 para 220.273 em 2014. 

Outro fato interessante é que em 2014 continua a queda dos docentes 

horistas da rede privada, para as funções de tempo integral, fato este que vem ocorrendo desde 

2007, tendo em 2009 as funções docentes em tempo integral ultrapassado os horistas. 

 

4 - Proposições “de lege ferenda” para um ensino docente superior 

A UNESCO apresentou oito missões da educação superior em um apelo, em 

Declaração Mundial sobre a Educação Superior no século XXI, em que salienta: 

“Educar e formar pessoas altamente qualificadas, cidadãs e cidadãos 

responsáveis (...) incluindo capacitações profissionais (...) mediante cursos 

que se adaptem constantemente às necessidades presentes e futuras da 

sociedade”; 



“Prover oportunidades para a aprendizagem permanente”; 

“Implementar a pesquisa em todas as disciplinas, a interdisciplinaridade; 

“Criar novos ambientes de aprendizagem, que vão desde os serviços de 

educação à distância até as instituições e sistemas de educação superior 

totalmente virtuais” 

“Contribuir na proteção e consolidação dos valores da sociedade (...) 

cidadania democrática, (...) perspectivas críticas e independentes, 

perspectivas humanistas”; 

“Novos métodos pedagógicos precisam estar associados a novos métodos 

avaliativos”; 

a) Primeiramente a inclusão da matéria de metodologia da educação ou outro nome a ser 

usado, nos cursos superiores, para que o graduando tivesse ao menos uma noção 

básica de didática, e assim poder ser interessar pelo assunto e buscar se aprofundar 

mais nas matérias do ensino, tal medida dever ser incorporada como lei na LDBEN ou 

seja inócua. 

b) Criação de cursos de pós-graduação em ensino superior com ampliação para a 

educação continuada dos mesmos; 

c) Integração dos métodos conhecidos de aprendizagem, a fim de extrair de cada um 

deles a parte factível, para o uso em sala de aula, até que se chegue à revolução 

propriamente dita; 

d) Uso de literatura ou filmes de maior aceite pelos discentes, como Senhor dos Anéis, 

Harry Poter, The Walking Dead, etc, pois estes já conquistaram este público e com 

uma boa dose de criatividade as aulas serão apaixonantes; 

e) Claro o uso da tecnologia a favor da docência, mas com muito cuidado. O docente 

pode valer-se das redes sociais para ministrar conteúdo, usar o WhatsApp para trocar 

informações, aulas em videoconferência com outras unidades de locais distantes e 

mesmo outros países, efetuar pesquisa online durante as aulas; 

f) Mais futuristamente, mas nem por isso tão distante em questão de tempo, o uso de 

jogos voltados para a área da educação, talvez esta uma das grandes mudanças a 

acontecer, pois é fato que mesmo um adulto consegue ficar horas e horas jogando 

Candy Crush, mas não consegue ler um jornal, pelo simples fato do envolvimento, do 

desafio, do prazer, penso que brevemente teremos para a geração Z ou os “nativos 

digitais’, pois sabedoria é saber estar com a diferença sem querer eliminar a diferença 

– Gregory Bateson. 



5 - Considerações finais 

Nossas considerações finais abordam o fato de que a literatura atual 

demonstra de forma cabal que os professores que iniciam na carreira docente não possuem 

uma formação didático pedagógica, a uma por não fazer parte do seu currículo escolar, a duas 

por falta de legislação que imponha tal necessidade; 

Com o enorme aumento dos cursos superiores, principalmente nas 

instituições privadas, a procura de novos professores tornou-se uma constante, mas tal 

aumento traz consigo o fator de miscigenação das salas de aulas, com alunos de todo tipo de 

formação, o que por si só já dificulta ao docente ministrar suas aulas, ainda mais com um 

docente sem formação didático pedagógica. 

O que se vislumbra é que tal situação já ocorria, mas se agravou em virtude 

da maior procura de docentes, e na rede de ensino privada é ainda maior, pelo fato de que os 

docentes tem mais de um vínculo de trabalho, em contrapartida, estes mesmos docentes estão 

à procura de especialização na área docente, e como não tem dedicação exclusiva para 

pesquisa, como ocorre na rede pública, ele se veem quase que obrigados a ser especializar, o 

que de fato é um bom sinal. 

Outro fator visível é que o profissional de várias áreas começa a vir para a 

docência como um extra, um bico, e acaba com se apaixonar por esta, mas como não teve 

formação didático pedagógica passa a ter mais dificuldades em montar as aulas, ministra-las, 

aplicar avaliações, e mesmo a entender as diferenças dos vários métodos de ensino, e assim 

passa a ministrar suas aulas como lhe foi ensinado, mas sem embasamento pedagógico. 

Entendemos, salvo melhor juízo, que a curto prazo a melhor medida são os 

cursos de especialização em docência no ensino superior, mas dado à necessidade latente e ao 

curto espaço para a aplicação destes o conteúdo estudado também fica restrito, assim, é 

necessário que, a uma o poder público reveja as leis educacionais, mais precisamente a 

LDBEN, e inclua a obrigatoriedade das disciplinas de didática, pedagogia, metodologia, etc, e 

para os docentes já em prática, que estes façam as especializações e cursos de formação 

continuada, previstos em lei, e assim à médio e longo prazo teremos um corpo docente com 



uma formação base para suas aulas, e para “conduzir” os alunos no nobre mister do mundo da 

aprendizagem. 
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