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Apresentação

o livro Formação do professor: a docência universitária em busca 
de legitimidade decorre do estudo intitulado O espaço de formação 
da docência universitária nos programas de pós-graduação em educação 
de duas universidades públicas da Bahia, desenvolvido no âmbito 
da pesquisa interinstitucional Trajetórias e lugares de formação da 
docência universitária: da perspectiva individual ao espaço institucional 
a ser realizada, que pretendeu mapear as alternativas existentes de 
formação do professor universitário, especialmente as que aconte-
cem em espaços formais, ainda que não de maneira universalizada, 
e, muitas vezes, sem condição de acompanhamento, reflexão e 
visibilidade de seus resultados. o presente estudo dedicou aten-
ção ao espaço da pós-graduação stricto sensu em educação, que 
crescentemente acolhe, como pós-graduandos, professores da 
educação superior com formação em áreas diversas. 

objetivamos, com este trabalho, conhecer as motivações 
políticas e institucionais, formatos, bases epistemológicas e sig-
nificados dos programas de pós-graduação em educação das 
instituições, no que tange à formação da docência universitária, 
tomando como base os depoimentos de egressos e de coordena-
dores desses programas. 

o livro é composto de seis capítulos. o Capítulo 1, Con-
textualização do estudo, situa importantes elementos do contexto 
social, político, econômico e epistemológico que concorrem para 
a emergência de questionamentos relativos ao papel da educa-
ção superior e, por conseguinte, da docência universitária. Fica 
evidente que o modelo de docente universitário porta-voz de um 
saber dogmatizado, capaz de transferir, pelo dom da oratória, 
em aulas magistrais, seus saberes profissionais, não mais atende 
as necessidades da sociedade contemporânea, o que coloca na 
ordem do dia o debate sobre a formação dos docentes desse nível 
de ensino. nesse cenário, amplia-se a busca pela titulação em 
cursos de pós-graduação, principalmente, com a lei 9.394/96, 
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que estabelece o limite mínimo de um terço do corpo docente das 
instituições universitárias com titulação acadêmica de mestrado 
ou doutorado. destaca-se o expressivo número de professores da 
educação superior, de todas as áreas, admitido pelos programas de 
pós-graduação stricto sensu em educação. esses elementos deram 
origem a uma pesquisa de caráter interinstitucional, cujos objeti-
vos, questões norteadoras e percurso metodológico são, também, 
apresentados nesse capítulo. 

o Capítulo 2, A docência universitária e a formação para seu exer-
cício, parte do resgate da etimologia da palavra docência, originada 
do termo latino docere, que significa ensinar, que se complementa 
com discere, que significa aprender. Fundamenta a compreensão 
de docência como atividade complexa, tendo em conta que seu 
exercício envolve condições singulares e exige uma multiplicidade 
de saberes, competências e atitudes que precisam ser apropriados 
e compreendidos em suas relações. essa complexidade aponta 
para o desafio da formação do docente universitário e, nesse sen-
tido, discutem-se os conceitos de formação e de desenvolvimento 
profissional do docente universitário.

o Capítulo 3, A pós-graduação e a formação de professores no 
contexto institucional brasileiro, que tem como foco a formação do 
docente universitário, analisa, no primeiro momento, os principais 
documentos referentes à pós-graduação stricto sensu no Brasil, a 
saber, o Parecer 977/65, que institucionaliza esse sistema de ensino, 
define suas finalidades e sua estrutura, o Parecer 77/69, que define 
as normas de credenciamento dos cursos de pós-graduação, em 
consonância com o Parecer 977/65, e os Planos nacionais de Pós-
Graduação (PnPGs). no segundo momento, apresenta as análises 
do regimento de cada um dos dois programas de pós-graduação 
em educação objetos do estudo, documento que define os objetivos 
e a estrutura dos programas. a análise desse conjunto de documen-
tos evidencia que a formação do docente universitário, em especial 
a formação pedagógica, não faz parte das intenções formais desse 
nível de ensino nem desses programas de educação.
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o Capítulo 4, Programas de pós-graduação em educação e a for-
mação de professor universitário na perspectiva dos egressos, apresenta 
e discute os dados obtidos junto aos egressos dos dois programas 
de pós-graduação stricto sensu em educação, destacando as moti-
vações para a escolha do programa, as principais aprendizagens 
e repercussão na atuação docente dos egressos, a formação do 
professor universitário, a regulamentação da docência universi-
tária. Conclui com a constatação de que a experiência vivenciada 
pelos pós-graduandos, baseada na investigação e na inter-relação 
entre teoria e prática, contribuiu para ressignificar, em algum ní-
vel, as suas práticas educativas, mas a complexidade da docência 
universitária segue despercebida.

o Capítulo 5, Programas de pós-graduação em educação: o lugar 
da formação do professor universitário e os projetos pedagógicos em ação, 
discute os resultados que emanam dos depoimentos dos coordena-
dores dos programas de pós-graduação em estudo, concernentes 
aos objetivos da pós-graduação stricto sensu, ao papel específico 
da pós-graduação em educação, à contribuição do programa de 
educação para a formação do professor universitário, à concepção 
de docência universitária, ao lugar da formação do docente uni-
versitário e à avaliação da Coordenação de aperfeiçoamento de 
Pessoal de nível superior (CaPes) frente à dimensão pedagógica, 
como função da pós-graduação. na conclusão, evidencia que os 
programas de pós-graduação em educação, objeto deste estudo, 
têm como tarefa central a formação de pesquisador, concomi-
tantemente, com o silenciamento sobre a formação pedagógica e 
didática de novas gerações de mestres e doutores.

o Capítulo 6, Reflexões e dilemas sobre a formação do docente da 
educação superior, propõe-se a fazer um cotejamento entre os dados 
que emanam dos depoimentos dos egressos e dos coordenadores 
dos programas de pós-graduação stricto sensu em estudo e sua 
contextualização no cenário institucional que orienta as práticas 
desse nível de ensino. Esse esforço reflexivo permitiu concluir 
que a docência universitária e sua formação não faziam parte, 
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essencialmente, das preocupações desses atores, que se centravam 
na formação para pesquisa e na formação do pesquisador, em 
sintonia com os critérios de avaliação instituídos. a despeito de 
algumas repercussões nas suas práticas educativas como docentes 
da educação superior, mencionadas pelos egressos, a formação da 
docência universitária, em especial a formação pedagógica, resta, 
no essencial, ausente.

esperamos com esta obra contribuir para visibilidade e 
fortalecimento da pedagogia universitária, campo de pesquisa, 
prática e formação, que se interessa pelo processo de ensino e 
aprendizagem, pelas condições de exercício e saberes da docência 
e pelas teorias e práticas de formação de professores e estudantes 
da educação superior. 
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