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Contextualização do estudo 

a busca da melhoria da qualidade da atuação do professor 
universitário há muito vem sendo objeto de iniciativas e de estudos 
esparsos no interior das próprias universidades, porém a discussão 
mais sistemática sobre a formação dos professores da educação 
superior emerge com mais força, no cenário internacional, a partir 
da década de 80 do século XX. insere-se num contexto, simultane-
amente, de expansão e de questionamentos relativos ao papel da 
educação superior e, por conseguinte, da docência universitária.

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 necessi-
dades da sociedade contemporânea. essa perspectiva, baseada na 
erudição, parece ainda predominar, exigindo, fundamentalmente, 
o domínio de conteúdos específicos da área de conhecimento, sem 
a preocupação de conhecer os estudantes e sua cultura, a fim de 
possibilitar-lhes uma aprendizagem significativa e uma formação 
profissional voltada para o enfrentamento crítico dos problemas 
da sociedade. 
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esse modelo remonta às origens da universidade, na idade 
Média, mas manteve seus traços essenciais quando a universi-
dade abraçou a ciência moderna positivista. essa concepção de 
ciência tem como características mais marcantes, para o que nos 
interessa neste estudo: a negação do caráter racional a todas as 
formas de conhecimento que não se orientam pelos seus princípios 
epistemológicos e metodológicos, se configurando, assim, em 
um “modelo totalitário”; a redução da complexidade, mediante 
a divisão e classificação dos fenômenos, para, depois, estabelecer 
relações sistemáticas entre as partes separadas; a natureza causal 
do conhecimento científico, que visa à formulação de leis e à pre-
visão do comportamento futuro dos fenômenos; a ideia de ordem 
e de estabilidade do mundo, que se expressa no determinismo 
mecanicista e, consequentemente, na concepção de conhecimento 
funcional, mais interessado em dominar e transformar do que em 
compreender os fenômenos; a neutralidade do cientista; a racio-
nalidade técnica. em síntese, uma epistemologia que, conforme 
santos (2005a, p. 17), “[...] não se questiona no ato de questionar 
nem aplica a si própria o grau de exigência com que critica.”

esses pressupostos se expressam na prática educativa em 
que há certo distanciamento entre o professor e os estudantes. 
Configuram-se pela representação de que o professor é dono do 
saber racional, científico e válido, enquanto o estudante é visto 
como destituído de saber ou, no máximo, portador de um saber 
de segunda categoria. esse saber se liga ao senso comum, como se 
fossem conteúdos “objetivos”, que apresentam resistência a engajar 
os sujeitos em contextos concretos e a refletir sobre as questões 
subjetivas envolvidas nos processos de ensino e aprendizagem. o 
paradigma dominante de ciência, entretanto, como afirma Santos 
(2005a), atravessa uma profunda e irreversível crise, que resulta do 
aprofundamento do conhecimento que ele permitiu criar, eviden-
ciando, assim, suas próprias insuficiências e limitações estruturais. 
a crise desse paradigma, naturalmente, contribui para o questio-
namento quanto ao modelo de professor chamado tradicional. 
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a ampliação das críticas à universidade e à sua função social, 
historicamente vinculada à formação da elite, assegurando-lhe o 
acesso aos conhecimentos científicos, humanísticos da alta cultura, 
e a pressão para que ela se ocupe da “[...] produção de padrões 
culturais médios e de conhecimentos instrumentais, úteis na for-
mação de mão-de-obra qualificada exigida pelo desenvolvimento 
capitalista [...]” (santos, 2005b, p. 8), são outros fatores que 
compõem o cenário de questionamentos à docência universitária 
e colocam, na ordem do dia, a discussão sobre a sua formação.

diante das críticas e da pressão de que tem sido alvo, a uni-
versidade é compelida a uma ação essencialmente instrumental, 
determinada pela lógica de competitividade, eficácia e produti-
vidade própria da empresa capitalista. as disciplinas da área das 
humanidades, cuja natureza está voltada para a reflexão, o ques-
tionamento filosófico e social, são vistas como dispensáveis. Nesse 
contexto, as expectativas e condições dos estudantes diversificam 
e colocam novos desafios para o docente universitário.

Cabe destacar, como mais um elemento desse cenário, a con-
solidação de novas formas de acumulação do capital, centradas 
na globalização da economia e na redução do papel do estado em 
relação às áreas sociais, cujos serviços são transformados em mer-
cadorias a serem compradas no livre mercado, ao sabor das leis da 
oferta e da procura. nessa lógica de acumulação, o estado-nação, 
que emergiu com a sociedade capitalista, passa a desempenhar um 
papel secundário. em consequência, os instrumentos reconhecidos 
como importantes para a consolidação dos projetos nacionais, en-
tre eles, a universidade pública, perdem sua relevância e veem os 
recursos financeiros públicos serem reduzidos. Para justificar esse 
desinvestimento e visando tornar o ensino superior um mercado 
internacional rentável, o neoliberalismo busca difundir a ideia 
de que a única alternativa para a universidade está na criação 
do mercado universitário (santos, 2005b, p. 16), ou seja, na 
abertura do ensino superior para o capital e sua transformação 
em mercado competitivo.
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esse mercado está em franca expansão. do início da déca-
da de 1980 até meados da década de 1990, floresceu o mercado 
universitário nacional e, a partir do final da década de 1990, essa 
expansão orientou-se para sua transnacionalização. (santos, 
2005b) a expansão da educação superior por essa via, segundo 
dados da organização das nações Unidas para a educação, a 
Ciência e a Cultura (UnesCo), tem se concentrado em cursos 
que exigem menores investimentos em equipamento, pessoal 
e funcionamento. Tal fenômeno tem determinado a ampliação, 
repentina e significativa, do contingente de docentes da educação 
superior sem a necessária preparação para a docência.

em sintonia com essa lógica, o estado, gradativamente, passa 
do papel de provedor para o papel de supervisor ao realizar a ava-
liação externa do sistema de educação superior, pública e privada. 
esse processo envolve a avaliação das instituições de ensino supe-
rior, dos cursos de graduação, dos professores e do desempenho 
dos estudantes. sem deixar de reconhecer a responsabilidade do 
estado para com o processo de regulação da educação nacional, 
as políticas avaliativas tenderam a reduzir a responsabilidade 
estatal com a educação, deixando ao mercado o protagonismo 
principal. Uma reação a essa política se fez sentir na década atual, 
especialmente a concebida pelo sistema nacional de avaliação da 
educação superior (sinaes1), cuja perspectiva formativa orienta 
a melhoria do padrão de qualidade das diferentes instituições de 
ensino superior e tende a repercutir na identidade do professor, 
contribuindo para a difusão de uma cultura de auto e heteroava-
liação, que repercute nas práticas educativas. essas iniciativas, 
contudo, são assumidas de maneira paradoxal e até contraditórias, 
pois exigem um esforço de mudança na cultura acadêmica. Muitas 
vezes não conseguem alcançar o objetivo previsto, pois convivem 
com pressões avaliativas de ordem inversa, que concorrem para 
a intensificação do individualismo, da competição, além da natu-
ralização da lógica do mercado.

1 Aprovado pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. (www.inep.gov.br/superior/SINAES)
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o desenvolvimento, sem precedentes, das tecnologias de in-
formação e comunicação também impacta fortemente os processos 
educativos, na medida em que possibilita, aos estudantes, o acesso 
às informações por conta própria e de forma mais atrativa, o que 
desafia os professores do ensino superior a aperfeiçoarem seus 
métodos de ensinar e a assumirem um papel menos transmissivo. 
exige, principalmente, um processo de mediação voltado para 
facilitar a compreensão crítica dos estudantes acerca da avalan-
che de informações disponíveis no mercado virtual e dos valores 
subjacentes. 

os cursos de pós-graduação stricto sensu, desde a sua im-
plantação na década de 1960, se configuram formalmente como 
responsáveis pela formação do professor da educação superior. 
seus currículos, entretanto, enfatizam fundamentalmente a for-
mação do pesquisador e se omitem em relação à formação para 
a docência. a ampliação da busca dessa titulação por parte dos 
professores universitários se verificou, principalmente, com a Lei 
9.394/96, que estabelece o limite mínimo de um terço do corpo 
docente das instituições universitárias com titulação acadêmica 
de mestrado ou doutorado.

Chama a atenção, porém, o expressivo número de profes-
sores da educação superior, de todas as áreas, admitidos pelos 
programas de pós-graduação stricto sensu em educação. Mesmo 
não sendo essa uma iniciativa estimulada no contexto de suas 
áreas específicas, muitos quebram a lógica de se especializarem 
no seu campo disciplinar e procuram uma formação que atenda 
a especificidade da profissão docente. 

essa constatação provocou curiosidades sobre as razões que 
favorecem essa escolha. estariam esses professores em busca de 
uma contribuição específica da área da educação para a sua atuação 
como docentes? Que repercussões percebem eles desses estudos 
na sua formação e prática pedagógica? a pesquisa respondeu 
aos seus anseios? Que aprendizagens foram mais significativas 
para a sua condição como profissionais docentes? Os programas 
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de pós-graduação em educação incluem em seus projetos um 
acolhimento especial a esses professores? reconhecem que os 
saberes da docência são parte de sua especificidade? 

Interessava ao estudo compreender, também, a especificidade 
dos programas de pós-graduação em educação no conjunto da 
pós-graduação no Brasil. assumem-se como um lugar de forma-
ção do docente universitário? Como os programas acolhem as 
expectativas dos estudantes oriundos de diferentes áreas? Que 
nível de compreensão revelam de sua ação formativa no campo 
da pedagogia universitária? reconhecem a sua função formadora 
da profissionalidade docente?

Em vista de tais indagações, foram definidos critérios de sele-
ção dos participantes: ser egresso de programas de pós-graduação 
stricto sensu em educação; ter graduação em área distinta da de 
pedagogia; e atuar na educação superior. Como interlocutores, 
ainda, foram eleitos os coordenadores de programas de pós-
graduação em educação com intuito de obter as informações que 
interessavam ao estudo.

Com os convites lançados, aceitaram participar deste estudo 
onze pessoas, entre egressos e coordenadores, dos programas de 
pós-graduação em educação de duas universidades públicas da 
Bahia. os egressos, em número de sete, haviam concluído seus 
estudos desde o ano 2000. entre eles, dois realizaram, no mesmo 
programa, mestrado e doutorado, e cinco, apenas o mestrado. 
Quatro são egressos da instituição agora denominada como a, e 
três, da instituição B. todos os interlocutores são professores de 
instituições de ensino superior. três atuam em instituições públi-
cas, e quatro, em instituições privadas. Possuem graduação em 
comunicação, psicologia, serviço social, música, teologia, sociolo-
gia e letras. seis são do sexo feminino e um, do sexo masculino. 

Foram quatro os professores-coordenadores, dois de cada um 
dos programas em estudo. exerciam, no momento da pesquisa, 
ou exerceram, desde o ano 2000, a tarefa de coordenação desses 
programas. a participação dos coordenadores desses programas 
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na pesquisa possibilitou o cotejamento entre as impressões e 
aprendizagens construídas pelos egressos e as motivações políti-
cas e institucionais, formatos, bases epistemológicas e significados 
que orientam os programas de pós-graduação em educação das 
universidades a que pertencem, no que tange à formação da do-
cência universitária.

Perspectiva metodológica 

Considerando que o interesse que movia o estudo era compre-
ender as significações que os participantes da pesquisa atribuíam 
aos saberes construídos por eles no desenvolvimento dos cursos de 
mestrado e doutorado, a abordagem qualitativa pareceu ser mais 
apropriada. segundo a literatura, essa abordagem visa explorar a 
realidade de forma mais completa e profunda possível, destacando 
o significado e a intencionalidade inerentes aos atos, às relações e 
às estruturas sociais nas quais estão inseridos os seres humanos. 
(MinaYo, 1994; lÜdKe; andrÉ, 1986)

Para compreender o contexto e a complexidade do objeto de 
estudo, do ponto de vista epistemológico, escolheu-se, como abor-
dagem de pesquisa, o estudo de caso. os casos em estudo foram os 
programas de pós-graduação em educação de duas universidades 
públicas da Bahia. e, como estratégias de coleta de dados, a análise 
documental e entrevistas semiestruturadas. 

os documentos fontes de análise foram os textos legais que 
tratam da formação do professor universitário no Brasil, a exemplo 
do Parecer 977/65 e dos Planos nacionais de Pós-Graduação, e os 
documentos que informam, especificamente, sobre as experiências 
selecionadas, incluindo os regimentos dos programas e os relató-
rios elucidativos das experiências de formação.

a entrevista semiestruturada se apoiou em dois roteiros – um 
para os egressos e outro para os coordenadores –, compostos de 
questões abertas. no caso dos egressos, inicialmente o roteiro foi 
enviado para preenchimento e reenvio de forma eletrônica. Na 
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sequência, responderam, de forma presencial, a aspectos que não 
tinham sido suficientemente explorados nas manifestações por 
escrito, o que possibilitou o aprofundamento de tais aspectos. 
Quanto aos professores-coordenadores, a entrevista foi exclusi-
vamente presencial. 

os dados obtidos com a entrevista foram tratados por meio 
da análise de conteúdo do tipo temática, pois, como sinalizam 
Pourtois e desmet (1988), ela permite compreender mais profun-
damente as significações que possuem os participantes sobre os 
aspectos em estudo. 

Inicialmente, foi feita a identificação das unidades significa-
tivas de conteúdo nos depoimentos, sujeito a sujeito, procurando 
dar destaque ao núcleo das ideias presentes nas manifestações 
discursivas. na segunda etapa, os respondentes, por categoria, 
foram vistos em conjunto, e seus depoimentos foram agrupados 
por dimensões de análise. esses procedimentos auxiliaram a iden-
tificação de suas posições a respeito das questões orientadoras da 
pesquisa e subsidiaram a interpretação das pesquisadoras.
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