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A pós-graduação e a formação de professores  
no contexto institucional brasileiro

a formação de professorado competente para atender a ex-
pansão quantitativa e a elevação da qualidade do ensino superior, 
o estímulo ao desenvolvimento da pesquisa científica, mediante 
a formação consistente de pesquisadores e o treinamento de alto 
nível de técnicos e intelectuais para atender as necessidades do 
desenvolvimento nacional, configuram como motivações e fi-
nalidades centrais da pós-graduação no Brasil, sistematizadas 
no Parecer 977/65 da Câmara de ensino superior do Conselho 
Federal de educação. (Brasil, 1965) sua elaboração teve o intuito 
de regulamentar os cursos de pós-graduação criados pela lei 
de diretrizes e Bases da educação nacional (ldB) n°. 4.024/61 
e passou a definir e normatizar os cursos de pós-graduação no 
Brasil até os dias atuais.

Conforme o Parecer 977/65, a pós-graduação stricto sensu, 
definida como um ciclo de cursos regulares, organizados sistemati-
camente no complexo universitário, visa desenvolver e aprofundar, 
pela via da pesquisa, a formação adquirida na graduação e culmina 
com a obtenção de um diploma desse grau acadêmico. assim, a 
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pós-graduação é assumida como “[...] cúpula dos estudos, sistema 
especial de cursos exigido pelas condições da pesquisa científica 
e pelas necessidades de treinamento avançado [...]” (Brasil, 
1965) 

Fortemente inspirada no modelo norte-americano, a pós-
graduação stricto sensu instituída no Brasil envolve dois níveis, 
mestrado e doutorado, que, embora hierarquizados, são relati-
vamente independentes, ou seja, a realização do mestrado não é 
condição para ingresso no doutorado. os processos de aprendi-
zagem na pós-graduação stricto sensu caracterizam-se, de acordo 
com o parecer, pela flexibilidade e liberdade do pós-graduando de 
organizar seu percurso acadêmico sob a assistência de um orien-
tador, de forma a cumprir um número determinado de créditos 
a partir da oferta de um elenco de disciplinas variadas na área 
de concentração, entendida como o campo específico do objeto 
de sua pesquisa. o programa de estudos comporta duas fases: a 
primeira implica a frequência às aulas, seminários, prova de leitura 
em língua estrangeira (pelo menos uma para o mestrado e duas 
para o doutorado) e é concluída com um exame geral que avalia 
a capacidade do pós-graduando de prosseguir os estudos. ainda, 
as matérias devem ser, preferencialmente, “[...] ministradas sob a 
forma de cursos monográficos dos quais, seja em preleções, seja 
em seminários, o professor desenvolverá, em profundidade um 
assunto determinado.” (Brasil,1965) a segunda fase é dedicada, 
essencialmente, à pesquisa de um aspecto da área de concentra-
ção e culmina com a apresentação do documento da dissertação 
(mestrado) ou da tese (doutorado), que sistematiza os resultados 
da pesquisa empreendida.

Apesar de assumir como finalidade da pós-graduação a for-
mação do professorado da educação superior, a estrutura geral dos 
cursos, expressa no Parecer 977/65, revela a ênfase dos programas 
na pesquisa. Ademais, conforme Lüdke (2005), a função de pre-
paração do professor para atender a expansão do ensino superior, 
estabelecida por esse Parecer, não foi objeto de discussão acerca de 
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como seria desenvolvida, de forma a ir além do aprofundamento 
de conteúdos de uma determinada área de conhecimento. 

o Parecer 77/69 do Conselho Federal de educação (Brasil, 
1969), cuja finalidade foi definir as normas de credenciamento dos 
cursos de pós-graduação em consonância com o Parecer 977/65, 
não faz qualquer referência à formação de professor da educação 
superior, o que revela um retrocesso em relação ao parecer que 
o precede. em contrapartida, o artigo 13 estabelece que “o dou-
torado tem por fim proporcionar formação científica ou cultural 
ampla e aprofundada, desenvolvendo a capacidade de pesquisa e 
poder criador nos diferentes ramos de saber [...]” (Brasil, 1969, 
p. 130) As finalidades do mestrado não são apresentadas.

visando situar, do ponto de vista legal, o papel da pós-
graduação stricto sensu na formação dos docentes universitários, 
consideramos fundamental um olhar panorâmico sobre os planos 
nacionais de pós-graduação. o Plano nacional de Pós-Gradua-
ção (PnPG), de responsabilidade da CaPes, evidencia em cada 
período as prioridades do governo federal relativamente à pós-
graduação. esses planos assumem uma importância muito grande 
na trajetória da pós-graduação no Brasil, pois expressam o movi-
mento de implementação planificada desse nível de ensino.

o i PnPG, referente ao período 1975-1980, relaciona, entre 
seus objetivos, a capacitação de docentes universitários e de pes-
quisadores, a integração da pós-graduação no sistema universitário 
e o desenvolvimento da pesquisa na universidade. a preocupação 
com a formação dos professores universitários, já em exercício e dos 
futuros, está presente em todo o texto. o plano expressa que, assim 
como o ensino superior visa à formação de recursos humanos para 
os demais níveis de ensino e para a sociedade, “[...] os cursos de 
pós-graduação no sentido estrito – mestrado e doutorado – devem 
ser regularmente dirigidos para a formação de recursos humanos 
para o próprio ensino superior [...]” (Brasil, 1974, p. 120) 

essa perspectiva tem como pressuposto a ideia de que “[...] 
o ensino e a pesquisa devem estar integrados em todos os níveis, 
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e os vários níveis devem estar articulados entre si [...]” (Brasil, 
1974 p. 120) essa articulação é reforçada por esta proposição: 

[...] os docentes qualificados para o ensino de 
pós-graduação participem do ensino de gradu-
ação; e que os alunos de pós-graduação, sempre 
que possível e oportuno, apóiem estas tarefas na 
qualidade de monitores e auxiliares de ensino, 
oficialmente designados e com direito a bolsa de 
complementação. (Brasil, 1974, p. 131)

a ênfase atribuída pelo i PnPG à formação do professor 
universitário é registrada por Marques em entrevista a Bianchetti 
(2005), ao afirmar que, até a década de 1970, era forte, em cursos de 
mestrado, a preocupação da CaPes com a formação do professor 
da educação superior, apesar de, na prática, o desafio da forma-
ção do professor do ensino médio e fundamental ter se imposto 
nos programas de educação stricto sensu. a partir desse período, 
com a implantação dos cursos de doutorado, a ênfase, conforme 
Marques, passa a ser a formação do pesquisador.

Cabe, entretanto, ressaltar que, a despeito de enfatizar a impor-
tância da docência universitária e a necessidade de sua formação 
em nível de pós-graduação, o i PnPG não fornece elementos que 
evidenciem o caráter pedagógico dessa formação, subsumindo a 
formação para a docência à formação para a pesquisa, o que pode 
ser depreendido quando, no que tange à natureza operacional do 
funcionamento do curso de pós-graduação stricto sensu, destaca 
como suas atividades: as científicas e as profissionais. As ativi-
dades científicas envolvem a organização de linhas regulares de 
projetos de pesquisa, a produção de trabalhos profissionais de 
comunicação e a discussão e o intercâmbio de informações e temas 
culturais, científicos e técnicos, que são realizados por grupos de 
pesquisa. As atividades profissionais compreendem

[...] o preparo e a execução de projetos técnicos 
e organizacionais específicos para assessorar no 
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desenvolvimento do sistema produtivo e na for-
mulação de planos e políticas governamentais. 
(Brasil, 1974, p. 133)

o ii PnPG, que abarca o período 1982-1985, apresenta como 
objetivo central a

[...] formação de recursos humanos qualificados 
para atividades docentes, de pesquisa em todas 
as suas modalidades, e técnicas, para atendimento 
às demandas dos setores público e privado [...] 
(Brasil, 1982) 

entretanto, a formação docente parece ter uma importância 
muito menor do que no plano anterior, como pode ser observado 
neste trecho:

a pesquisa original não é o único mecanismo 
de capacitação e aperfeiçoamento no magisté-
rio. Uma atualização permanente por meio do 
acompanhamento das publicações especializadas 
mais recentes e da participação em congressos, 
seminários, encontros e intercâmbios, junto com 
o exercício corrente de outras atividades de pro-
dução intelectual, como a elaboração de textos 
didáticos, a publicação de artigos, resenhas ou 
comentários, são igualmente necessários para a 
constituição de um corpo docente atualizado e 
competente. (Brasil, 1982, p. 179-180)

ressituar o papel da pesquisa na formação do docente uni-
versitário, entretanto, não implicou colocar em relevo outros 
saberes e competências que seriam assumidos pelos cursos de 
pós-graduação, o que seria desejável, considerando que a formação 
desse profissional aparece como objetivo do II PNPG. Ao que tudo 
indica, essa visão não tem como pressuposto uma concepção mais 
ampla da docência universitária, mas o seu oposto, na medida 
em que subestima a pesquisa como um princípio educativo no 
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exercício da docência na graduação. a esse respeito, é ilustrativo 
o trecho

embora para a esfera acadêmica a estreita vincula-
ção entre ensino e pesquisa continue uma diretriz 
fundamental, ela não se aplica universalmente a 
todos os âmbitos e modalidades científico-cultu-
rais. (Brasil, 1982, p.179) 

a pesquisa é considerada uma atividade de excelência para 
um grupo seleto de docentes situado no interior da pós-graduação 
stricto sensu, a qual teria, principalmente, o objetivo de formar 
pesquisadores. (Brasil, 1982, p. 188) isso porque, na visão dos 
formuladores do ii PnPG, a implementação das diretrizes do 
iii Plano nacional de desenvolvimento (iii Pnd) – e com as in-
dicações do III Plano Básico de Desenvolvimento Científico e 
tecnológico (iii PBdCt) – pressupunha a

[...] participação ativa de um número crescente de 
profissionais, pesquisadores e docentes altamente 
qualificados, em todos os setores da vida nacional. 
Cabe à pós-graduação, portanto, o papel central 
na sua formação e no seu aperfeiçoamento, em 
número suficiente e com qualificações adequadas 
às necessidades do País. (Brasil, 1982, p.183)

o iii PnPG, que compreende o período de 1986 a 1989, 
elaborado na fase inicial da nova república, coloca o foco na 
institucionalização e ampliação da pesquisa, entendida como ele-
mento indissociável da pós-graduação, na consolidação do papel 
da pós-graduação stricto sensu, como instrumento de desenvolvi-
mento científico, tecnológico, social, econômico e cultural, e na sua 
integração ao sistema nacional de ciência e tecnologia. nessa me-
dida, estabelece a universidade como ambiente privilegiado para 
a produção de conhecimento, na perspectiva do desenvolvimento 
nacional autônomo. Assim, no que tange a seu papel formativo, 
o foco da pós-graduação é a formação do “cientista”, do pesqui-
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sador, considerando que o país, “[...] não possui um quantitativo 
de cientistas que permita, a curto prazo, atingir plena capacitação 
científica e tecnológica.” (BRASIL, 1986, p. 193) A formação para 
a docência universitária não é referida nesse plano. em síntese, 
seus objetivos são: 1) consolidação e melhoria do desempenho dos 
cursos de pós-graduação; 2) institucionalização da pesquisa nas 
universidades, para assegurar o funcionamento da pós-graduação; 
3) integração da pós-graduação no sistema de Ciência e tecnologia 
e com o setor produtivo. (Brasil, 1986, p. 195)

O IV PNPG não chegou a se expressar num documento final. 
no longo intervalo entre o iii e o v PnPGs, do ponto de vista legal, 
ganha evidência, para nosso objeto de estudo, a promulgação da 
lei de diretrizes e Bases da educação nacional, lei nº 9.394/96. 
esta ldB não faz referência à formação do professor do magistério 
superior, mas, em contrapartida, estabelece, no artigo 66, que sua 
“[...] preparação far-se-á em nível de pós-graduação, prioritaria-
mente em programas de mestrado e doutorado.” (Brasil, 1996) 
essa preparação, entretanto, não é obrigatória, conforme indica 
o termo prioritariamente e a definição do limite mínimo de um 
terço do corpo docente com titulação acadêmica de mestrado ou 
doutorado, que consta no artigo 52, inciso ii dessa lei. 

o v PnPG, referente ao período de 2005 a 2010, volta a co-
locar, entre seus objetivos, a formação de docentes, dessa vez 
ampliada para todos os níveis de ensino, ao lado dos objetivos de 
fortalecimento das bases científica, tecnológica, de inovação e de 
formação de quadros para mercados não acadêmicos. 

no que concerne à formação do corpo docente da educação 
básica, considerando a sua qualificação deficitária, principalmente 
na etapa do ensino fundamental, a pós-graduação stricto sensu 
deveria contribuir, mediante o desenvolvimento de pesquisas, 
para 

[...] encontrar os melhores métodos e técnicas de 
educação a distância que possibilitem a formação 
qualificada do universo docente em atividade, 
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aproveitando-se das iniciativas exitosas existentes 
no país. (Brasil, 2004, p. 60)

no tocante à formação de quadros para mercados não aca-
dêmicos, o v PnPG enfatiza as empresas estatais brasileiras, que, 
além de necessitar, para sua modernização, de recursos humanos 
altamente capacitados, podem realimentar, financeiramente, a 
pós-graduação nacional. destaca, ainda, a importância do papel da 
pós-graduação na formação de pessoal qualificado para diversas 
outras áreas governamentais, como educação, saúde, cultura, se-
gurança pública e para organizações não governamentais. Afirma 
que 

[...] a interação da pós-graduação com o setor em-
presarial, para a especialização de funcionários de 
empresas através de cursos de Mestrado, deverá 
ser valorizada, uma vez que indica uma maior 
inserção do Programa na sociedade. (Brasil, 
2004, p. 63)

a formação do docente da educação superior, entretanto, 
não é objeto de qualquer reflexão específica. Recomenda apenas 
que seja

[...] considerada na política de pessoal das institui-
ções de ensino superior a absorção de no mínimo 
5% ao ano de novos mestres e doutores e a dupli-
cação em dez anos do número de pesquisadores 
qualificados, conforme disciplina a Lei do Plano 
nacional de educação [...] (Brasil, 2004, p. 61)

ao que tudo indica, a concepção de formação de docente uni-
versitário subentendida nesse plano se restringe à formação para 
a pesquisa. Corroboram com esse entendimento as formulações:

A redefinição do papel do mestrado reforça a 
iniciação científica na formação de pesquisador, 
sugerindo-se a atribuição de créditos às ativi-
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dades que resultem em produção científica ou 
tecnológica. Para a consolidação de determinadas 
áreas do conhecimento deve-se atribuir créditos 
às atividades de pesquisa, além daqueles das 
disciplinas formais. a forma e o elenco das dis-
ciplinas deverão ser dimensionados de acordo 
com as necessidades do estudante e da área de 
formação. (Brasil, 2004, p.59)

a pós-graduação deve ser aferida pela qualidade 
da produção científica e tecnológica dos grupos 
de pesquisa que a compõem. o número de dou-
tores titulados que saíram da Iniciação Científica 
diretamente para o doutorado deverá ser levado 
em conta na classificação dos centros de pós-gra-
duação. (Brasil, 2004, p. 63)

a análise dessas peças legais permite evidenciar uma con-
cepção restrita da docência universitária, centrada no domínio 
dos conteúdos dos campos científicos e na competência de fazer 
pesquisa. Os desafios crescentes do processo político-pedagógico 
que caracterizam a sala de aula da universidade e a formação de 
profissionais, sob responsabilidade dos docentes da educação 
superior, não são objetos dos planos da instituição responsável 
pela coordenação e aperfeiçoamento do pessoal da educação su-
perior.

a docência e a pesquisa são atividades distintas que podem 
se articular e contribuir efetivamente para a formação de profis-
sionais autônomos, críticos, reflexivos e comprometidos com a 
transformação social. Como registra Paoli (1988), a experiência na 
universidade indica que essas atividades têm naturezas distintas, 
portanto a interação entre elas não se concretiza a priori, esponta-
neamente, depende de um conjunto de fatores que envolve desde 
as políticas educacionais e científicas, recursos, equipamentos, 
espaço, tempo até a postura dos profissionais que desenvolvem 
esses trabalhos. essa interação pressupõe uma mediação que se 
sustenta em saberes do campo didático-pedagógico, que resultam 
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de aprendizagens declarativas, formais e vivenciais. em que es-
paço seriam construídas essas e outras aprendizagens necessárias 
ao exercício da docência universitária? os documentos analisados 
não conseguem responder a essa indagação.

A pós-graduação em educação e a formação  
do docente universitário

a pós-graduação em educação, subárea da grande Área de 
Ciências Humanas, ao longo da sua trajetória, reflete, em relação 
à formação do docente universitário, as políticas expressas nos 
documentos anteriormente analisados. 

a implementação da pós-graduação stricto sensu em educa-
ção, que se inicia em 1966 com a criação do mestrado em educação 
da Pontifícia Universidade Católica do rio de Janeiro, assim como 
das demais áreas, 

[...] vai acontecer no contexto do projeto de mo-
dernização conservadora, capitaneado, nas suas 
origens, pelo regime militar, cujas metas, definidas 
nos planos de desenvolvimento nacional implan-
tados no pós-1964, apontam para a formação de 
recursos humanos qualificados para todos os 
níveis de ensino, a preparação de pesquisadores 
de alto nível e a capacitação avançada de profis-
sionais. (raMalho; Madeira, 2005, p. 71)

na primeira fase, sob a égide do recém-criado Parecer 977/65 
e depois do i PnPG, a pós-graduação em educação, em particular 
os mestrados, visava, prioritariamente, à formação do professor 
do ensino superior, mediante a titulação de mestres e doutores 
para ingresso e promoção na carreira universitária. Como registra 
Fávero (1993, p. 31): 

em muitos programas de pós-graduação em 
educação, o objetivo de preparar técnicos de alto 
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nível foi intimamente associado à formação de 
docentes, sobretudo nos cursos que tinham como 
áreas de concentração o ensino, a metodologia 
didática, a tecnologia educacional etc.

a ênfase na formação de pesquisadores, assumida como obje-
tivo principal do sistema de pós-graduação, na educação começa 
a se consolidar, sobretudo na década de 1990, pois, até aquele 
momento, a estrutura dos cursos não privilegiava a pesquisa, 
concepção e prática, como motor da pós-graduação. 

o incentivo e apoio por parte da CaPes para criação das 
associações de pós-graduação, como a associação nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em educação (anPed), se inserem 
no processo de fortalecimento dos programas, cujo centro é a 
pesquisa, como afirma Darcy Gloss (1986 apud FÁVERO, 1993, p. 
36), diretor-geral da CaPes no início da década de 1970. 

esse processo evidenciou avanços, dentre os quais, ramalho 
e Madeira (2005) destacam: a consciência crescente da importância 
da integração entre pesquisa e ensino; o entendimento do ensino 
como construção coletiva pela via da relação entre teoria e prática; 
e a estruturação de linhas de pesquisa. Todavia, a configuração 
da pesquisa com papel definidor da pós-graduação em educação 
se verificou

[...] não sem o duplo risco do descuido da for-
mação pedagógica e didática de novas gerações 
de mestres e doutores, e da vulgarização ou da 
superficialidade da pesquisa. (RAMALHO; MA-
deira, 2005, p. 79)

Assim, para se afirmar no sistema mais geral, a pós-graduação 
em educação parece perder de vista a sua especificidade.

Com efeito, a pós-graduação em educação, estruturada com 
base nas diretrizes dos Pareceres 977/65 e 77/69, que preconizam 
a organização dos cursos em áreas de concentração, com elenco 
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de disciplinas obrigatórias e eletivas, conforme Frigotto (apud 
FÁvero, 1993, p. 34), padece de certa padronização atribuída a: 

[...] de um lado, pela prática do credenciamento 
dos cursos pelo CFe, nos moldes cartoriais que 
lhe são próprios, exigindo o cumprimento exato 
das normas estabelecidas; e, de outro, pelo cli-
ma de pouquíssimo debate no período, fruto do 
regime autoritário e do espírito de subserviên-
cia que penetrou fundo em todas as instituições 
brasileiras.

os testemunhos que foram mencionados indicam que, a des-
peito dos avanços da pós-graduação em educação, a busca de sua 
afirmação no conjunto do sistema de pós-graduação tem determi-
nado a diluição da sua natureza específica, didática e pedagógica, 
e da missão, expressa no parecer que institucionaliza esse sistema 
de ensino no Brasil, de formar o docente universitário, que resta 
subsumida pela formação do pesquisador. 

Os programas de pós-graduação em educação  
objetos de estudo

os dois programas de pós-graduação em educação, aqui 
denominados PPGe1 e PPGe2, se desenvolvem no interior de 
universidades públicas. Possuem tempos de existência bastante 
diferentes: o PPGe1 está em funcionamento há décadas; e o PP-
Ge2, há menos de uma década. assumem o curso de mestrado e 
de doutorado, embora o PPGe2 ainda não tenha formado a sua 
primeira turma de doutores. receberam o conceito quatro nas 
últimas avaliações da CaPes.

o PPGe1 desde sua criação esteve voltado para o enten-
dimento dos processos que se desenrolam na educação básica, 
variando, ao longo da sua trajetória, de enfoques e perspectivas. 
na sua história, a preocupação com a formação do docente do en-
sino superior se dá não pela pós-graduação stricto sensu, mas pela 
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especialização com o curso de Metodologia do ensino superior, 
em diversas edições.

Conforme o regimento do PPGe14, seus objetivos são: a) 
Formação de pesquisadores para as instituições de modo geral; 
b) desenvolvimento da atividade de pesquisa educacional; c) 
interação entre pesquisadores reconhecidos, pesquisadores em 
formação, profissionais que trabalham no campo da educação e 
estudantes; d) Produção de conhecimentos a partir de análises de 
situações concretas no campo da educação e suas relações com 
a sociedade; e) Produção de referenciais teórico-metodológicos 
para a compreensão do processo educativo e das relações educa-
ção – sociedade. É oportuno destacar que a formação do docente 
universitário não integra esse rol de objetivos.

o currículo desse programa envolve disciplinas obrigatórias 
e optativas, comuns aos dois cursos, atividades e trabalho de 
conclusão, que variam para o mestrado e o doutorado. as disci-
plinas obrigatórias são: 1) abordagens e técnicas de pesquisa em 
educação e 2) educação, sociedade e práxis pedagógica. as disci-
plinas optativas são oferecidas no interior das linhas de pesquisa 
Currículo e (In)Formação: Filosofia, Linguagem e Tecnologias, 
Políticas e Gestão da educação, educação e diversidade e edu-
cação, Cultura Corporal e lazer.

o conjunto das disciplinas optativas revela a preocupação das 
linhas, todas voltadas para a produção de conhecimentos acerca 
da função social da escola, da compreensão dos seus processos 
filosóficos, epistemológicos, sociopolíticos, pedagógicos e da for-
mação do educador da educação básica.

em relação às atividades, no mestrado, o regimento do PPGe1 
estabelece como obrigatórias: Projeto de dissertação, Pesquisa 
orientada visando à elaboração da dissertação e tirocínio docente. 
no doutorado, as atividades obrigatórias são: Projeto de tese, 

4 Endereço eletrônico:   http://www2.faced.ufba.br/pos_grad/regimento
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Exame de Qualificação e Pesquisa Orientada visando à elaboração 
da tese. 

o PPGe2, no seu regimento, apresenta como objetivos: 1) 
Contribuir para a elevação da competência acadêmica, científica 
e profissional de educadores que atuam em diversos espaços, 
entre eles a universidade e a escola, e para o desenvolvimento 
sustentável das comunidades em seu entorno social; 2) Fomentar, 
no interior dos grupos de pesquisa, a articulação entre os processos 
formativos desenvolvidos na graduação, nos cursos lato sensu e 
nas atividades de extensão, e a pós-graduação stricto sensu; 3) 
Capacitar profissionais para intervir na realidade educacional nas 
diversas regiões do estado, visando à preservação dos recursos 
naturais, do patrimônio cultural e do desenvolvimento humano na 
perspectiva do desenvolvimento sustentável; 4) Proporcionar uma 
formação acadêmica que contemple a dimensão da formação do 
pesquisador em educação e a dimensão do exercício da docência 
universitária; 5) ampliar e consolidar intercâmbios e parcerias 
institucionais visando à cooperação acadêmica e técnica para o 
avanço do conhecimento. 

vê-se que a formação do docente universitário integra o con-
junto dos objetivos declarados do PPGe2.

o currículo do PPGe2 contempla disciplinas obrigatórias para 
todos os pós-graduandos e disciplinas obrigatórias específicas 
de cada linha. As disciplinas obrigatórias e específicas variam 
conforme o curso de mestrado e doutorado.

as disciplinas obrigatórias para os mestrandos são: Bases 
Filosóficas da Contemporaneidade; Educação e Contempora-
neidade e Pesquisa em Educação. As disciplinas específicas das 
linhas, obrigatórias ou optativas, revelam a preocupação com a 
produção de conhecimentos acerca da função social da educação 
formal e não formal, da compreensão dos seus processos histó-
ricos, epistemológicos, sociopolíticos, pedagógicos, da gestão e 
sua contribuição para o desenvolvimento local sustentável e da 
formação do educador da educação básica.
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no doutorado, as disciplinas obrigatórias são: estudos avan-
çados de educação e Contemporaneidade; seminário de Formação 
teórico-Metodológica i e seminário de Formação teórico-Meto-
dológica ii.  

as atividades obrigatórias do mestrado, conforme o regimen-
to do PPGe2, são: estudos orientados (constituídos das atividades 
de orientação desenvolvidas na relação orientador e mestrando 
com vistas à produção da dissertação); Fórum de Pesquisa em 
Educação; Tirocínio Docente; Exame de Qualificação e Dissertação 
(que envolve o texto escrito e a defesa pública). 

O Tirocínio Docente tem a finalidade de “[...] preparar o mes-
trando para o desempenho da função docente no ensino superior.”5 
O regimento não especifica se esta atividade é obrigatória apenas 
para os bolsistas da CaPes, o que sugere a obrigatoriedade para 
todos que não comprovarem experiência no ensino superior. toda-
via, o regimento, também, prevê a possibilidade de sua realização 
em funções docentes vinculadas a processos formativos formais 
e não formais, em qualquer nível de ensino e em instituições de 
naturezas jurídicas diversas. 

no doutorado, as atividades obrigatórias envolvem: Pesquisa 
orientada; Fórum Pesquisa em educação; tese correspondente ao 
relatório do trabalho de pesquisa original e inédito. 

a análise dos documentos desses programas indica a exis-
tência, no caso do PPGe2, de intenções políticas expressas, nos 
seus objetivos, relacionadas à formação do docente universitário. 
Todavia, quando se verifica o conjunto das disciplinas obrigatórias 
e optativas e as atividades, salvo o Tirocínio Docente, fica evidente 
a ausência de diferenças entre os dois programas, no que tange à 
formação do docente universitário.  a ênfase na pesquisa parece 
ser assumida numa perspectiva exclusivista e desarticulada da 
formação para o exercício da docência universitária. ademais, 
o foco das pesquisas, ao que tudo indica, é a produção de co-
nhecimentos acerca da função social da escola, da compreensão 

5 Trecho do Regimento de um dos programas em estudo.
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dos seus processos filosóficos, epistemológicos, sociopolíticos, 
pedagógicos e da formação do educador, especificamente, da 
educação básica.
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