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Programas de pós-graduação em educação:  
o lugar da formação do professor universitário  
e os projetos pedagógicos em ação

os participantes, professores dos programas de pós-gra-
duação em educação, que exercem ou exerceram a função de 
coordenação, forneceram importantes elementos para a com-
preensão do papel desses programas na formação do docente 
universitário. seus depoimentos serviram de instrumentos para 
se explorarem as representações das comunidades acadêmicas 
desses programas sobre suas intencionalidades e compromissos 
com a formação de professores. Foram analisados levando-se em 
conta os seguintes aspectos: os objetivos da pós-graduação stricto 
sensu; o papel específico da pós-graduação em educação; a contri-
buição do programa de educação para a formação do professor 
universitário; a concepção de docência universitária; o lugar da 
formação do docente universitário; a avaliação da CaPes frente 
à dimensão pedagógica como função da pós-graduação.
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Objetivos da pós-graduação stricto sensu

a formação de quadros com nível elevado para produzir 
conhecimento, como estabelece a CaPes, aparece como o principal 
objetivo dos programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil, 
na visão dos participantes, como ilustra o depoimento de um dos 
coordenadores do PPGe2: “- [...] a CAPES define como autonomia 
a realização da pesquisa e da produção do conhecimento; não 
traduz isso em sala de aula, na verdade.”

além da formação para a pesquisa, entretanto, alguns parti-
cipantes consideram que também é objetivo desses programas a 
formação do docente universitário. na visão de um dos depoentes 
do PPGE1, essa formação parece se verificar mais em função das 
demandas do mercado do que de uma ação intencional do sistema. 
diz que 

- [...] a despeito do objetivo de formação 
de pesquisadores, na prática os Programas 
acabam cumprindo mais uma função de 
formação de profissionais com alto nível 
de qualificação para atuarem, não só em 
pesquisa, mas em ensino. Grande parte dos 
pós-graduados acaba não se dedicando à 
pesquisa, boa parte acaba atuando exclusi-
vamente no ensino e uma parte dependendo 
da área vai para atuação no mercado.

esse depoimento suscita algumas questões e nos faz indagar: 
dado o destino profissional da maioria dos egressos desses progra-
mas, significa, efetivamente, que a pós-graduação está assumindo 
a formação específica do profissional professor universitário? Ade-
mais, reconhecer que a educação superior é o destino da maioria 
dos egressos dos programas de pós-graduação stricto sensu, como 
registra o depoente, não deveria desafiar seus coordenadores a 
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promover uma reflexão constante sobre o caráter dessa formação 
tendo em vista a docência universitária?

embora considerando que a formação do docente univer-
sitário é um dos focos dos programas de pós-graduação stricto 
sensu, segundo um dos coordenadores do PPGe2, as políticas de 
pós-graduação no país têm encaminhado quase unicamente para 
a formação de pesquisadores: “-hoje é difícil discriminarmos com 
muita nitidez o que significa uma formação de mestrado e de dou-
torado, pois ambas têm ênfase na pesquisa.” não há, claramente, 
a concepção de formação para a docência como intencionalidade. 
essa posição decorre, certamente, da crise de legitimidade que os 
conhecimentos pedagógicos para a docência da educação superior 
se manifesta mesmo num programa que tem esses conhecimen-
tos como fundantes. os programas de educação, regidos pelas 
mesmas políticas dos programas de pós-graduação das demais 
áreas, respondem, de maneira semelhante a esses, sem uma re-
flexão própria sobre o papel que poderiam assumir no campo da 
formação de professores da educação superior. 

O papel específico da pós-graduação em educação

Quando instados a falar sobre o papel específico que a pós-
graduação stricto sensu em educação desempenha no conjunto do 
sistema de pós-graduação, os respondentes deixam emergir duas 
percepções. A mais evidente defende que a especificidade desses 
programas é contribuir para formar o pesquisador na área de 
educação. Um dos parceiros do estudo afirma (PPGE2):

- o Programa de Pós-Graduação em educa-
ção mantém a sua especificidade, porque, 
ainda que dê pouca ênfase à formação de pro-
fissionais para os processos educativos, que 
implicam aprender e ensinar, há, sim, uma 
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especificidade garantida no sentido que no 
outro eixo, o eixo da formação do pesquisa-
dor, é o pesquisador para a área da educação 
que interessa. de qualquer modo se prepa-
ram profissionais para conhecer melhor, ter 
melhores argumentos para questionar de-
terminadas políticas educacionais, produzir 
conhecimento etc.

Complementando, um coordenador do PPGe1 considera 
que

- [...] pretensamente a pós-graduação em 
educação está aberta à formação de pós-
graduados, stricto sensu, das mais diversas 
áreas e, muitas vezes, os profissionais que 
vêm de outras áreas têm um objetivo de 
trabalho muito específico e acabam não re-
cebendo uma formação efetiva para o ensino. 
Muitas vezes já têm experiência em ensino 
de 3º grau, então acabam não fazendo td 
(tirocínio docente) e o estágio orientado. es-
colhem uma temática de pesquisa que tem 
pouca relação com a prática docente e passam 
por aqui quase sem mudar significativamente 
seu repertório relativo a ela.

esse depoimento é relevante, pois induz a conclusão de que 
a falta de uma intencionalidade do programa em relação à forma-
ção do docente universitário, expressa em conteúdos e práticas 
curriculares, contribui para descaracterizar essa especificidade no 
contexto dos programas de educação.
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A contribuição do programa de educação para a 
formação do professor universitário

no que tange à contribuição do programa em que atuam 
para a formação do professor universitário, o testemunho dos 
participantes aborda aspectos referentes a como o programa lida 
com as expectativas dos pós-graduandos que vêm de áreas diver-
sas; que contribuição o programa tem dado para a formação do 
docente universitário; e quais as iniciativas de acompanhamento 
dos egressos e avaliação do impacto da formação nas suas práticas 
educativas no ensino superior.

em se tratando de como o programa lida com as expectativas 
dos pós-graduandos oriundos de áreas diversas – muitos atuam 
como professores do ensino superior –, os coordenadores revelam 
que essas expectativas são analisadas, principalmente, no proces-
so de seleção. em geral, quando se referem às expectativas dos 
candidatos aos programas, revelam, especificamente, os objetos 
de pesquisa contidos nos projetos apresentados para a seleção. É 
interessante destacar que não entra na agenda da seleção a exis-
tência de expectativas relacionadas ao desenvolvimento das suas 
competências como professores do ensino superior.

assim, embora a condição de professor universitário, em 
especial das universidades estaduais, assegure uma pontuação a 
mais na análise de currículo, desde que aprovado na etapa da se-
leção de prova de conteúdo, no PPGe2, não há uma determinação 
institucional de contemplar as expectativas dos pós-graduandos, 
nem mesmo daqueles que vêm de áreas distintas da de pedago-
gia, relacionadas à formação para a docência universitária, como 
afirma um dos depoentes:

- os pós-graduandos oriundos de áreas diver-
sas, no Programa [...] não são contemplados 
de forma diferenciada, eles entram no geral, 
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vai variar de orientador, [...] tentar articular o 
projeto de pesquisa que a pessoa está trazen-
do, com a linha de pesquisa que o professor 
está desenvolvendo e com a atuação como 
docente em uma dada instituição. imagino 
que alguns professores devem cuidar muito 
desse entrelaçamento e outros ficam mais vol-
tados para o projeto em si. interessante essa 
colocação, pensar no Programa, a pertinência 
e a importância do olhar para esse mestrando 
aliando a sua dimensão como docente, podia 
ser um elemento inovador do programa.

a atenção às expectativas apenas quando são expressas nos 
projetos de pesquisa também se verifica nos depoimentos dos 
coordenadores do PPGe1: 

- a gente acolhe e valoriza, mas com muita 
atenção, para não perder a identidade do 
campo educacional. as questões dos objetos 
educacionais, por mais plurais que sejam, 
acabam não sendo garantidas e aí se perde 
uma certa  alteridade, que é pensar o campo 
educacional... uma identidade que parte de 
uma alteridade  da diferença. 

- as expectativas deles são consideradas. a 
gente tem um processo de seleção complexo 
que passa por análise de memorial, por entre-
vista, a entrevista é feita pela linha. Cada linha 
tem suas regras internas, vai ouvi-lo através 
do seu projeto, da sua entrevista, então o pro-
cesso seletivo já é uma forma de ouvir essas 
demandas. agora, durante o desenvolvimento 
da proposta do Programa isso fica basicamen-
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te com o orientador, porque é ele que define 
as disciplinas que vão ser cursadas. ele que 
recomenda os nomes dos membros da banca 
de qualificação considerando os critérios do 
colegiado, então tanto o direcionamento da 
formação quanto a capacidade de ouvir suas 
expectativas fica fortemente concentrada na 
mão do orientador.

desperta curiosidade a ausência de atenção acerca das motiva-
ções dos candidatos e dos pós-graduandos, muitos deles docentes 
universitários de outras áreas, para a escolha de um Programa de 
Pós-Graduação em educação e o fato de a análise das motivações 
se restringir aos projetos de pesquisa, que em geral não revelam a 
busca de saberes pedagógicos para o ensino superior em função 
da inexistência de linhas e grupos de pesquisa consolidados nos 
programas sobre a pedagogia universitária.  essa postura parece 
estar coerente com a perspectiva da centralidade da formação do 
pesquisador em detrimento da formação do docente.

analisando a contribuição do programa de educação, em que 
atuam, para a formação do professor universitário, os coordena-
dores do PPGE2 afirmam que ela efetivamente não existe, pois o 
programa está fortemente 

- [...] centrado no conteúdo, no objeto de es-
tudo que ele (pós-graduando) quer analisar. 
Provavelmente ele ficou mais seguro no con-
teúdo, na transmissão da sua disciplina, ou 
até mudou de disciplina, mas não temos ne-
nhuma possibilidade de fazer uma hipótese 
acerca de como ele está se saindo em termos 
de um professor para o ensino superior.

a esse respeito, o depoimento do outro membro do PPGe2 
revela que o Programa tem priorizado responder às exigências 
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do sistema nacional de Pós-Graduação, que, em sua opinião, 
não valoriza a formação do professor universitário. entretanto, 
registra que 

- [...] começamos um trabalho inicial em rela-
ção ao td. Começamos com o td restrito aos 
bolsistas depois tornamos obrigatório para 
todos os alunos, salvo aqueles que já estão 
ou tiveram em período recente a experiência 
de exercício docente. estamos tentando fazer 
isso sem abalar a posição de pontuação, de 
qualificação no sistema.  

os coordenadores do PPGe1 entendem que a dimensão da 
formação do docente universitário é assumida no programa, em-
bora com limitações. Um deles afirma: 

- temos um conjunto de disciplinas que pos-
sibilitam a esse professor fazer esse caminho, 
disciplinas ligadas a metodologias, a pensar o 
objeto da didática, temos grupos de pesquisa 
que se interessam por isso. os debates são 
transversalizados, sim, pela questão da for-
mação do professor em todas as disciplinas. 
a pesquisa e a formação do professor são 
duas grandes transversalidades aqui. obvia-
mente a gente não faz um debate específico 
sobre formação de professor universitário. 
eu acho até que está faltando [...] um debate 
específico sobre sua formação [...], mas como 
transversalidade existe. Mas eu gostaria que 
fosse além da transversalidade. 

acrescenta que a “- [...] formação do professor universitário 
deveria ser uma centralidade e não transversalidade [...]” já po-
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deria estar sistematizada em nível de componentes curriculares 
capazes de propiciar essa formação. 

Esse coordenador reforça seu ponto de vista, evidencian-

do, na sua prática como docente no programa, a existência de 

espaços para a formação desse professor:

- o tempo todo procuro que os problemas 
das práticas encontrem espaços. se a gente 
deixar ficam o tempo contando a história de 
suas práticas [...] eu concordo que não há es-
paço específico. Todos nós somos obrigados 
a pensar a questão da pesquisa e do método 
e não só as disciplinas de metodologia de 
pesquisa. também todas as disciplinas aca-
bam discutindo essas práticas, o problema é 
que as pessoas não formulam [...] as pessoas 
pensam que o exemplo que ela deu não é 
reflexão sobre sua própria prática, as pessoas 
não assumem a discussão sobre as práticas 
como reflexão sobre a própria prática [...] Tem 
sim espaço, e muito espaço, mas não está ga-
rantida uma reflexão mais formulada. Eu sou 
a favor de um componente curricular, tal a 
centralidade da formação do professor. 

outra contribuição do programa para a formação do profes-
sor universitário é registrada por este depoente do PPGe1:

- Uma das coisas que nós fizemos durante 
nossa gestão foi discutir a mudança curricular 
do Programa. era um Programa que engessa-
va a autonomia do aluno, um aluno adulto, 
ele passava o tempo todo aqui fazendo disci-
plina amarrada a núcleo, amarrado a linha [...] 
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Fizemos hoje um Programa enxuto, respon-
sável, que garante disciplinas que dão acesso 
ao conhecimento específico da nossa área de 
concentração, entretanto, a grande parte da 
vida do aluno de mestrado e doutorado é 
feita pela gestão do aluno com seu professor 
orientador, com o Programa disponibilizando 
as condições curriculares para tal.  

esses elementos, embora importantes porque asseguram um 
maior protagonismo ao pós-graduando na gestão da sua formação, 
em parceria com seu orientador, não alteram a lógica da exclusi-
vidade do ponto de vista curricular da formação para a pesquisa 
em detrimento da formação para a docência.

A ausência de reflexão sobre as mudanças necessárias para 
que a formação do docente universitário seja assumida de “forma 
excelente” é registrada por um dos depoentes do PPGe1. ele 
afirma que a prioridade da coordenação tem sido resolver “- [...] 
os problemas estruturais que estavam colocando em risco a vida 
do programa [...]”, como recredenciamento docente, mudança do 
regimento, aumento de produtividade. acrescenta que só num 
segundo momento será possível pensar em medidas capazes de 
dinamizar essa formação, como o 

- [...] acompanhamento do trabalho docente 
em sala de aula, um controle social mais sig-
nificativo das disciplinas ofertadas, aumento 
do leque de disciplinas, inclusive para buscar 
uma formação didática mais significativa. 

esse coordenador do PPGe1 reconhece que a formação do 
docente é assumida 

 - [...] porque existem instrumentos legais que 
obrigam que a gente faça, é preciso ter tiro-
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cínio docente, estágio orientado, o bolsista é 
obrigado pela CaPes a fazer estágio orienta-
do docente, os demais já trazem experiência 
universitária. 

os depoimentos apresentados indicam que a preocupação 
em ser bem classificado pela CAPES, como agência de avaliação 
e de financiamento, tem concentrado a atenção dos gestores dos 
Programas em responder as suas exigências, colocando, em segun-
do plano, a autonomia e a busca de especificidade na perspectiva 
de atender as demandas consideradas pertinentes dos contextos 
onde estão inseridos, embora o Parecer 977/65 (Brasil, 1965) 
estabeleça que a 

[...] estruturação dos cursos pode sofrer variações 
em função das peculiaridades de cada setor de 
conhecimento e da margem de iniciativa que se 
deve atribuir à instituição e ao próprio aluno na 
organização de seus estudos.

 essa condição atende o conceito de sistema, que tem as suas 
vantagens no contexto nacional, mas, muitas vezes, exaure as ener-
gias que deveriam ser postas, com mais autonomia, nos projetos 
pedagógicos de cada programa.

Os coordenadores também afirmaram serem raras as inicia-
tivas de acompanhamento dos egressos, especialmente quanto à 
repercussão da formação na sua atuação como docentes univer-
sitários. Um dos coordenadores do PPGe1 avalia:

- não, não existe nenhum trabalho de acom-
panhamento dos egressos, eles são grandes 
desconhecidos para nós, um erro grave em 
termos curriculares, que continua sendo um 
artefato fundamental do professor univer-
sitário. ele poderia contribuir para que o 
currículo não fosse um ato hermafrodito da 
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própria instituição, no qual os professores 
se reúnem e decidem o que é bom para os 
alunos.

esse acompanhamento, conforme outro coordenador do PP-
Ge1, passou a ser uma necessidade diante da recomendação de 
inclusão do egresso no Coleta de dados CaPes e, consequente-
mente, da sua pontuação no processo de avaliação dos programas. 
Convém destacar que os aspectos contemplados no cadastro 
dos discentes do relatório Coleta de dados CaPes se referem 
à pesquisa e à produção científica, e não à atuação na docência 
universitária. É provável que a valorização do quesito “impacto 
social”, no contexto da avaliação, possa induzir a ampliação dessa 
dimensão.

o participante ressalta que essa é uma preocupação da sua 
gestão: 

- No último ano fizemos de uma maneira sis-
temática, mas não censitária, um trabalho de 
acompanhamento de egressos recentes, para 
constar do nosso relatório e para pensarmos 
um pouco se estamos cumprindo nossa fun-
ção institucional. Mas a nossa ideia é ter um 
sistema de acompanhamento amplo e tentar 
recuperar essa memória dos egressos, onde 
estão, o que estão fazendo, o impacto que 
causou, fazer entrevista. isso está na ordem 
do dia.

o cadastro do discente proposto pela CaPes, embora seja 
alimentado de forma incipiente por falta de infraestrutura e de 
pessoal, é considerado como um importante instrumento por um 
dos coordenadores do PPGe2, pois “- [...] dá a condição de um 
acompanhamento mais de perto.”

Formação do professor.indd   90 19/5/2010   09:19:14



 Formação do professor  91 K

o mesmo depoente acrescenta, 

- [...] precisamos estabelecer, mesmo, uma 
política do Programa de estar junto a esses 
egressos [...] Falta um diálogo mais perma-
nente, uma rede de acompanhamento, seria 
um bom caminho para o programa. 

A concepção de docência universitária

Subjacentes à reflexão sobre a contribuição dos respectivos 
programas para a formação do professor universitário estiveram 
as concepções de docência universitária dos participantes. Con-
vidados a expressar essas concepções, emergiram declarações 
como “o professor pesquisador”, envolve o domínio de saberes do 
campo educacional, “inexistência de distinção fundamental entre 
professor da escola básica e professor universitário.” ademais, 
entre as concepções estão “ser formador da cidadania mais do 
que do profissional e “é uma profissão assistida.”

a competência para fazer pesquisa é o atributo do docente 
universitário unanimemente referido pelos participantes, como 
ilustra o depoimento abaixo de um dos coordenadores PPGE2:

- [...] todo professor universitário deve ser 
pesquisador [...] a metodologia do ensino 
superior implica você incluir a pesquisa e 
a extensão; não há como você ensinar me-
todologia do ensino superior apenas com o 
ensino, porque a pesquisa é justamente você 
viabilizar o hábito de duvidar do que está 
falando, não é só transmissão. o ensino, 
basicamente, é transmissão, enquanto que a 
pesquisa é produção. 
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a inclusão da pesquisa na docência universitária, para esse 
respondente, se justifica na medida em que esse nível de ensino 
tem como tarefa central desenvolver a autonomia e a capacidade 
de reflexão e crítica com vistas à transformação da realidade: “- a 
reflexão sobre seu entorno e a informação apenas não fazem isso, 
o que faz é você sair, pesquisar, consultar as pessoas da comuni-
dade [...]”

entretanto, acrescenta que a inclusão da pesquisa na docência 
universitária é um grande desafio, pois assumir um ensino cen-
trado no questionamento do estudante, direcionado “[...] para a 
busca de respostas [...] requer uma humildade muito grande, então 
o professor prefere ficar com o ensino, ele não quer trabalhar uma 
docência que implique pesquisa.”

Um dos coordenadores do PPGe1 ressalta que sua concepção 
de pesquisa vai muito além de uma ética produtivista de conhe-
cimento: 

- [...] envolve uma ética de formação do pro-
fessor, via os princípios, o ethos, a ética da 
pesquisa e seu comprometimento político, 
quer dizer não é só produzir uma tese, pro-
duzir pesquisa, portanto, a pesquisa como 
algo fundante.  

a ênfase atribuída pelo conjunto dos participantes à pesquisa, 
como característica da docência universitária, corrobora com a 
visão de ambrósio (2001, p. 94), que concebe a pesquisa como 
meio privilegiado de:

[...] desenvolvimento do sujeito\aluno, desenvol-
vimento intelectual, cultural, científico, pessoal, 
alcançado através da aquisição de conhecimen-
tos científicos e tecnológicos, de capacidades de 
problematização ou resolução de problemas, de 
capacidades de reflexão analítica e crítica, de ca-
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pacidade de gestão e de criação de conhecimentos 
e saberes e de mobilização de competências.

A adoção da investigação como fio condutor do processo 
formativo na universidade, além de possibilitar o desenvolvimento 
da autonomia dos estudantes, permite que o professor assuma 
[...] perante os alunos, a atitude humilde de quem não sabe e está 
consciente de que anda à procura e convida os alunos a participar 
dessa mesma tarefa (dias, 2001, p. 70), fundamental para o pro-
cesso de construção compartilhada do conhecimento. 

a concepção de docente universitário, como pes-
quisador, implica o acolhimento dos estudantes 
como parceiros, ‘candidatos à investigação’ e 
na constituição de uma comunidade de apren-
dizagem na qual se desenvolve a ‘aventura da 
pesquisa’ contribuindo para o crescimento pessoal 
de cada um e para a formação de profissionais 
críticos e investigadores da sua realidade e de 
suas próprias práticas. (dias, 2001)

entretanto, é um equívoco pensar que os saberes da pes-
quisa se transferem mecanicamente para os saberes do ensino. a 
pesquisa, embora fundamental no processo formativo, não é sufi-
ciente para assegurar a qualidade da docência universitária. essa 
relação exige saberes do campo pedagógico, indispensáveis para 
a mediação entre o ensino e a pesquisa, como registram diversos 
autores já referidos. Um dos coordenadores do PPGe2 é enfático 
quanto a essa questão, ao dizer que a “- [...] formação do professor 
universitário deve também envolver a pesquisa, mas não pode 
atribuir essa primazia em detrimento da formação docente.”

todavia, a concepção de docência como portadora de saberes 
do campo educacional, embora sinalizada pela maioria, parece 
estar mais distante das reflexões do cotidiano dos participantes, 
pois os depoimentos não revelam elementos mais concretos, não 
indicam quais são esses saberes. Configuram-se, portanto, em 
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formulações de teor genérico. serve de exemplo o depoimento de 
um membro do PPGe1: 

- [...] o trabalho docente é basicamente o de 
professar ideias, o que pressupõe a capaci-
dade de fazer a transformação didática, de 
permitir que o aluno saia do ponto que está 
para o ponto que se quer chegar. depende, 
também, de saberes específicos que não são 
os saberes das áreas, não é o saber do con-
tador, do matemático, do engenheiro. essa 
capacidade didática pode ser desenvolvida 
num trabalho sistemático na educação. in-
felizmente, parte significativa dos cursos de 
pedagogia e dos programas de pós-graduação 
em educação não considera muito fortemente 
essa formação didática.

a parte inicial dessa formulação sugere um entendimento 
dos saberes do campo educacional, principalmente, associados 
às técnicas de ensino. Como sinalizamos anteriormente, além dos 
saberes e ações de ordem técnica visando à combinação eficaz dos 
conteúdos, dos meios e dos objetivos educacionais, diversos outros 
aspectos constituem os saberes do campo educacional dos quais o 
docente universitário precisa se apropriar, como saberes e ações 
de natureza afetiva que aproximam o ensino de um processo de 
desenvolvimento pessoal; saberes e ações de caráter ético e polí-
tico, sintonizados com uma visão de ser humano, de cidadão e de 
sociedade; saberes e ações voltados para a construção de valores 
considerados fundamentais; saberes e ações relativos à interação 
social, ao conhecimento mútuo, à  recomposição de suas memó-
rias educativas, que revelam a natureza profundamente social do 
trabalho educativo e favorecem a co-construção da realidade de 
forma autobiográfica. 

Formação do professor.indd   94 19/5/2010   09:19:14



 Formação do professor  95 K

a subestimação dos saberes pedagógicos, referida por esse 
participante do PPGe1, é atribuída ao fato

- [...] da pós-graduação (em educação) ter 
sido formada no período de ditadura, ter 
tido um papel crítico, tudo isso faz com que 
a gente tenha um discurso muito crítico, isto 
é positivo, mas, por outro lado, isso acabou 
se fortalecendo muito em detrimento de um 
trabalho, que é trabalho político também, 
mas de outra natureza, político no sentido 
da capacidade de tomada de decisão numa 
situação de sala de aula para que essa relação 
didática, esse trabalho didático ocorra, isso a 
gente não tem valorizado muito.

essa subestimação, ao que tudo indica, tem relação com, 
pelo menos, dois modelos de docente universitário, que não são 
mutuamente excludentes: o tradicional, porta-voz de um saber 
dogmatizado, capaz de transferir, mediante o dom da oratória 
em aulas magistrais, seus saberes profissionais, sendo para tanto 
exigido apenas o domínio de conteúdos específicos de sua área 
de conhecimento, sem a preocupação de conhecer os estudantes e 
possibilitar-lhes uma aprendizagem significativa; e o pesquisador, 
preocupado, essencialmente, com a produção de conhecimento, 
tarefa considerada como primordial e mais nobre da universida-
de. a supervalorização da atividade de pesquisa contribui para 
a percepção dos professores de que investir em inovações no 
desenvolvimento da docência é algo que implica muito desgaste 
pessoal, como registram Gros salvat e romañá Blay (2004). 

o desprestígio dos saberes pedagógicos que prevalece na uni-
versidade pode estar também associado à representação social dos 
professores acerca do campo da pedagogia, que remete à infância. 
representações que guardam relação com a origem da palavra 
pedagogia, que deriva do grego paidagogos, que significa “guia de 
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crianças”, educador, e de paidagogiké (techne), que significa arte de 
condução das crianças, expressão que, ao longo do uso, ganhou o 
sentido mais geral de arte ou de doutrina da educação.

a representação dos professores sobre a pedagogia se tece 
também num contexto em que a formação do educador de crian-
ças, só muito recentemente, a partir da lei de diretrizes e Bases 
da educação nacional n° 9.324/96, é assumida pela universidade, 
e a formação do professor para o ensino secundário, que sempre 
se desenvolveu na universidade, historicamente adotou o modelo 
do bacharelado fortemente centrado nas disciplinas específicas 
de cada campo do conhecimento e, secundariamente, no último 
período, algumas disciplinas relacionadas à didática e à prática 
educativa, configurando o criticado modelo 3+1, que prevalece até 
hoje. esses dados indicam que, mesmo para os níveis anteriores 
ao universitário, os saberes pedagógicos não eram legitimados e 
aprofundados na academia.

Como afirma Cunha (2008), foi no governo dos militares 
(1964-1982) com a criação das Faculdades de educação, que esse 
campo de conhecimento, paradoxalmente, se instalou na academia. 
as Faculdades de educação integravam o conjunto de medidas 
expressas na lei da reforma Universitária, em substituição às 
extintas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, na tentativa de 
esvaziar a posição crítica e política dessas unidades. os saberes 
pedagógicos foram assumidos pelas Faculdades de educação 
numa perspectiva preponderantemente tecnicista e instrumental, 
fundada na lógica da neutralidade da educação, segundo a qual os 
meios tomaram caráter preponderante sobre os fins. Assim, a pe-
dagogia se configurava com uma natureza pragmática, relacionada 
mais a receitas e técnicas aplicáveis de forma geral às situações 
de sala de aula. Nesse sentido, não se justificava a constituição de 
um campo científico próprio, que se ocupasse de seu objeto. Esse 
ideário, que teve forte repercussão, suscitando, em especial após 
o fim da ditadura, muitos embates no interior dessas faculdades 
para sua superação, parece ressurgir no contexto neoliberal para 
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responder às exigências do mercado, principalmente com os pa-
râmetros da qualidade total e a pedagogia das competências.

a pedagogia, como campo de estudo, não apresenta objeto 
único, mesmo tendo uma estrutura epistemológica básica. a sua 
aplicação nos diversos ciclos do desenvolvimento humano dá 
origem a diversos recortes de estudo, determinando a assunção de 
várias pedagogias – pedagogia da infância e da adolescência, como 
exemplo, ou etapas formais de ensino, como educação infantil 
(pré-escola), séries iniciais, ensino médio etc., e a pedagogia uni-
versitária –, assentadas em conhecimentos singulares. esse novo 
contexto questiona o modelo tradicional do professor universitário 
erudito, porta-voz de um saber dogmatizado, destituído de sabe-
res pedagógicos que lhe permitiriam contribuir para a realização 
de aprendizagens significativas pelos estudantes. Evidencia a 
complexidade da docência e a necessidade de fortalecimento do 
campo da pedagogia universitária.

Essa reflexão sinaliza um frágil reconhecimento da especifi-
cidade da docência universitária, que parece estar subjacente ao 
depoimento de um coordenador do PPGe:

- eu acho que não deveria ter uma diferença 
muito significativa em termos de postura 
entre o professor da educação básica e uni-
versitária. É uma questão de experiência, de 
maturidade, uma questão de especialidade, 
uma questão de foco de pesquisa. eu acho 
que tanto o professor universitário quanto 
o da educação básica deveriam incentivar 
a autonomia, capacidade de investigação, 
reflexão crítica sobre a realidade, ao mesmo 
tempo em que possibilitassem condições de 
acesso ao conhecimento já produzido, dis-
ponibilizado e às formas de utilização na 
sociedade do conhecimento.
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a pedagogia universitária se distingue da pedagogia em geral 
por seu interesse em compreender o processo de aprendizagem 
das pessoas adultas na sua trajetória de formação profissional. A 
educação de adultos implica, portanto, a consideração de deter-
minados princípios, entre os quais, o engajamento consciente e 
voluntário do estudante no processo de aprendizagem, a negocia-
ção de todos os aspectos referentes a esse processo, a valorização 
da busca de solução de problemas da prática como foco do ensino 
e da abordagem das teorias. esses princípios implicam a supera-
ção da dualidade professor e estudantes e a configuração de um 
contexto de encontro entre adultos que se engajam solidariamente 
para encontrar respostas para os problemas e vivenciar um pro-
cesso complexo de formação de pessoas, cidadãos e profissionais 
críticos e reflexivos. 

a ausência de tratamento condizente com a condição de 
adulto dos estudantes universitários parece ainda predominante. 
soares (2008) encontrou, entre professores universitários, o recurso 
a diversos mecanismos de controle unilateral com o objetivo de 
envolver os estudantes no processo de ensino-aprendizagem. vale 
citar, por exemplo, a redução de ponto na “nota” do estudante, 
cujo nome houvera sido sorteado, no início de cada aula para 
fazer a apresentação oral, mas que não o fez por não ter estu-
dado o assunto. a adoção desse tipo de mecanismo de controle 
do processo educativo, além de sinalizar a orientação curricular 
excessivamente conteudista, que negligencia a reflexão sobre as 
atitudes e os valores, que priva o estudante do conhecimento sobre 
si mesmo no processo da convivência e da troca, revela uma visão 
infantilizadora dos estudantes, que naturaliza a heteronomia e 
os faz crer que não merecem confiança, não são capazes de fazer 
opções autônomas.

A experiência no contexto universitário permite afirmar que 
é comum encontrar professores que encaram os estudantes como 
adultos, numa perspectiva diferente da anteriormente aponta-
da, ao alegarem que, na universidade, os estudantes já deveriam 
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saber o que querem. a expectativa é que eles sejam dedicados e 
comprometidos com sua aprendizagem, o que justificaria a falta 
de empenho do professor em compreender as condições reais, em 
ajudá-los a encontrar o sentido dos conteúdos ensinados para sua 
vida e sua futura profissão. Esses professores não se veem como 
artífices, junto com os estudantes, de estratégias que favoreçam 
aprendizagens significativas, ancoradas nas suas estruturas cul-
turais, afetivas e cognitivas. 

a docência universitária aparece, também, como decrescente-
mente responsável pela formação profissional e, principalmente, 
pela formação para a cidadania, formação anteriormente atribuída, 
na percepção de um dos participantes do PPGe1, à escola básica. 
tal visão é explicada pelo fato de o ensino superior ter deixado de 
ser terminal em função da ampliação do acervo de conhecimento 
disponível na atualidade e da capacidade de sua produção e da 
mudança de compreensão do papel do conhecimento na socie-
dade. 

- Com essa mudança, e com um papel cada 
vez maior da educação continuada, seja lato 
ou stricto sensu, ou através dos cursos de 
aperfeiçoamento, o ensino superior, de certa 
maneira, tem se constituído cada vez mais 
num elemento de formação da cidadania, 
muito mais forte que de formação profissio-
nal [...] esse tempo de formação se tornou 
insuficiente, para conseguir que esse profis-
sional chegue em condições de dar conta das  
exigências colocadas pela sociedade e pelo 
mercado, isso faz com que o ensino superior 
se torne cada vez mais uma passagem.

a ampliação do volume de conhecimentos na atualidade e 
da capacidade de sua produção e difusão é um fato que segu-
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ramente impacta os processos de ensino e de aprendizagem na 
universidade. entretanto, essa ampliação não parece implicar a 
descaracterização da graduação como lócus da formação profissio-
nal. Esse argumento poderia, igualmente, implicar a dificuldade 
de o mestrado assumir esse papel. O desafio que está posto para 
a universidade e que se acentua nesse novo contexto é o de trans-
formar o ensino conteudista, baseado na transmissão fragmentada, 
dogmática e desarticulada do contexto social, na perspectiva de 
um processo formativo centrado na indagação, na reflexão crítica 
da realidade, na investigação da prática profissional à luz das 
bases epistemológicas, políticas, culturais dos conteúdos. Precisa 
possibilitar aos estudantes aprenderem a aprender ou, no dizer 
de Mclaren (2003 apud vieira, 2005, p. 14), aprofundarem “[...] 
a compreensão de si próprios, do mundo, e das possibilidades 
de transformação dos pressupostos tacitamente aceitos acerca do 
modo como vivemos.” 

O enfrentamento de tal desafio pressupõe, por parte dos 
docentes universitários, em primeiro lugar, uma profunda reflexão 
acerca da concepção de profissional a ser formado e a identifica-
ção de formas de resistência às pressões pela mercantilização da 
cultura e das práticas acadêmicas, pois, como nos alerta naidoo 
(2008), a subordinação da universidade aos princípios do mercado 
pode obstruir a inovação, fomentar atitudes passivas, acríticas e 
instrumentais no processo de aprendizagem e no exercício pro-
fissional.  

ainda, é necessário assumir a pedagogia universitária e as 
práticas educativas como objeto de investigação, indagando seus 
sentidos, pressupostos, implicações, crenças e concepções de en-
sino, aprendizagem, avaliação e formação. Fundamental se torna 
tecer articulações entre teoria e histórias de vida, entre conheci-
mentos, práticas e afetos, geradoras de uma práxis emancipatória 
e potencializadora da construção de subjetividades protagonistas, 
éticas e socialmente comprometidas. 
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a docência, na visão de um dos participantes do PPGe2, de-
veria ser concebida como uma profissão “assistida”, em analogia 
aos psicanalistas, o que significa que o professor 

- [...] precisa recorrer a outros profissionais, 
que ele não deveria ser colocado num ambien-
te de ensino sem ter um grupo de referência 
no qual pudesse refletir sobre essa experiên-
cia com outros profissionais, coordenadores, 
independente do nível de atuação, da escola 
à universidade. 

essa perspectiva é muito interessante e implica mudanças 
profundas na própria cultura do trabalho docente, fortemen-
te individualista, retirando o ensino universitário do domínio 
privado das quatro paredes da sala de aula. Remete à profis-
sionalização do professor universitário, isto é, a um processo 
coletivo de desenvolvimento de capacidades e de formalização 
dos saberes implementados na prática profissional que culmina na 
profissionalidade, entendida como o conjunto de atitudes, valores, 
comportamentos, destrezas, conhecimentos, saberes, estratégias 
construídas e reconstruídas de forma permanente e coletiva pelos 
profissionais. 

Esse processo coletivo de construção da identidade e da profis-
sionalidade do docente universitário, como sugere o participante, 
não pode prescindir do engajamento pessoal do profissional aos 
saberes e práticas compartilhados, capazes de dar um horizonte 
ao profissionalismo (que significa o exercício com competência 
e ética da prática profissional, de forma a garantir o prestígio 
social da profissão). Precisa fazer sentido para cada sujeito e ter 
como centro a reflexão sobre as próprias práticas; as justificativas 
de suas escolhas, que têm raízes nas dimensões subjetiva, histó-
rica, cultural e política, configuram o ato pedagógico como um 
amálgama complexo; e a articulação com as produções teóricas 
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do campo das ciências da educação na perspectiva de fortalecer a 
capacidade de reflexão do professor, como um profissional capaz 
de trabalhar com os argumentos de racionalidade, próprios de 
quem tem consciência de seus projetos e ações.

A concepção de profissão “assistida” pelos pares se justifica, 
na compreensão desse participante,

- [...] em função de que o vínculo do professor 
com o assunto de uma disciplina tem uma 
carga de conhecimento que tem a ver com o 
nível cognitivo, mas tem uma carga afetiva 
também. Possui uma carga que tem a ver com 
o valor social, existem disciplinas mais ou 
menos valorizadas socialmente, professores 
mais ou menos valorizados socialmente, dis-
ciplinas que o professor gosta mais ou menos, 
disciplinas que o aluno gosta mais ou menos. 
tem uma série de implicações em relação 
a esse objeto de trabalho, portanto, se este 
vínculo não for trabalhado pode interferir de 
uma forma muito complicada na relação do 
professor com o próprio assunto. também 
na sua forma de lidar com esse conhecimen-
to junto ao aluno, na relação do aluno com 
esse conhecimento. Essa profissão deveria 
ser permanentemente assistida por grupos 
de referência qualificados. 

a perspectiva apresentada enfatiza as implicações da relação 
do professor com o conhecimento. entretanto, o caráter “assistido” 
se justifica, também, pelo fato de a prática do profissional do pro-
fessor universitário ser, essencialmente, relacional e intersubjetiva, 
o que implica a presença de conflitos de interesse, visões distintas 
sobre a qualidade do serviço, de suas consequências sobre o outro 
etc., o que coloca fortemente a exigência ética. 
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O lugar da formação do docente universitário
solicitados a falar sobre o lugar mais apropriado para a 

formação do professor da educação superior, os coordenadores 
reafirmam que, em princípio, a universidade se constitui nesse 
lugar, em função da sua perspectiva de articulação entre ensino, 
pesquisa e extensão. entretanto, as proposições vão se tecendo 
num processo de idas e vindas, como se tateando num terreno 
ainda nebuloso. Por ser difícil, para os participantes, sugerirem 
uma proposta de lugar, apresentam um leque de possibilidades. 
Pode envolver a graduação e a pós-graduação, tanto lato quanto 
stricto sensu, acadêmica ou profissional, pelo que se infere do 
depoimento de um dos coordenadores do PPGe1.

- a princípio, teríamos que pensar numa 
formação pós-graduada, de preferência 
stricto sensu, porque a formação lato sensu, 
embora tenha um papel importante do pon-
to de vista profissional, não é avaliada, não 
é feita de maneira sistemática. acho que a 
formação stricto sensu poderia ter um papel 
mais significativo nisso, mas ainda não tem. 
Quem consegue cumprir esse papel, em certa 
medida, é a formação lato sensu, quando dire-
cionada especificamente e contando com bom 
planejamento, profissionais adequados. Mas 
ela é muito irregular, varia muito de institui-
ção, de área, algumas acabam cumprindo, 
mas não de forma larga.

Considerando que reconhecem a pesquisa como base dessa 
formação, tendem a propor que ela se dê nos programas de pós-
graduação. Apesar de, anteriormente, ter afirmado que o programa 
não tem assumido essa formação, um dos coordenadores do PP-
Ge2 é da opinião de que o professor do ensino superior é formado 
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nos programas de pós-graduação, por isso ele não pode deixar de 
ser pesquisador, quer seja mestre ou doutor. acrescenta que 

- [...] a tendência é de que continue sendo 
formado nos programas o professor do en-
sino básico e da universidade, mas sem abrir 
mão da pesquisa [...] teoricamente os mes-
trandos vão trabalhar na educação básica, a 
gente ainda está numa situação de mestres 
trabalhando no ensino superior por carência 
[...] a formação de mestre não é para o en-
sino superior é para a educação básica, isto 
precisa ser muito focado, a articulação com 
a educação básica.

a visão de que a pós-graduação seria o melhor lugar para 
a formação do docente universitário é justificada por um dos 
coordenadores do PPGe1, pois

- [...] uma formação em nível de pós-gradu-
ação nos dá oportunidade de experimentar, 
para além da pesquisa, um conjunto de ou-
tros princípios e orientações, por exemplo, 
experimentar níveis de autonomia, de autori-
zação desse professor e com mais densidade 
a questão da originalidade, portanto da auto-
nomia da implicação política no debate com o 
conhecimento em outros níveis [...] não vejo 
formação de professor universitário sem que 
ele entre no debate ampliado da função da 
pesquisa na sua formação e no conjunto das 
formações universitárias.

a ideia de ser a pós-graduação o lugar de formação do pro-
fessor universitário é reiterada por outro coordenador do PPGe1, 
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porque o processo de pesquisar repercute na sua prática docente, 
em especial no domínio do objeto da pesquisa, o que lhe asse-
gura maior capacidade de problematizar com os seus alunos da 
graduação:

- [...] uma pessoa que tem uma formação 
especializada, que conhece profundamente 
o objeto, em sala, tem uma capacidade de 
manobra, um jogo de cintura, uma possibi-
lidade de problematização, de avançar certas 
discussões que são propostas pelos alunos.

na visão desse participante, a formação para a pesquisa, 
entendendo que essa se completa com a sua comunicação,

- [...] contribui de maneira sistemática para 
essa capacidade de organização didática, de 
fazer uma gestão do trabalho docente, que 
não é só o conteúdo, ele é só um elemento, 
muitos outros são necessários para que a 
gestão do trabalho docente possa ser feita 
de forma adequada. 

no decorrer da entrevista, esse participante arrisca dizer que, 
dentro do sistema de pós-graduação stricto sensu,

- [...] talvez, as faculdades em educação 
pudessem cumprir parte desse papel, uma 
formação básica de nivelamento, dependen-
do da área que a pessoa vem. Um estudante 
de pedagogia traz isso mais desenvolvido, 
mas o estudante de engenharia, não. não 
chega nem com o linguajar da educação. não 
tenho uma receita, mas acho que seria um 
lugar para se fazer e hoje não faz ainda.
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A reflexão sobre o lugar dessa formação fez emergir críticas 
aos programas de pós-graduação stricto sensu.  nesse sentido, 
um dos participantes do PPGE2 reafirma que os programas de 
educação não assumem a formação do docente universitário, e 
a evidência disso é o fato de, na atualidade, o tirocínio docente, 
oferecido no seu programa, ser obrigatório apenas para os bolsistas 
da CaPes. se essa restrição se deu em função da reivindicação 
dos próprios programas, “- [...] então as pessoas podem entrar e 
sair do mestrado, sair mestres sem saber, entrar numa sala de aula 
incrível, não é uma contradição? ”

a visão epistemológica positivista de parte de muitos profes-
sores do programa é apresentada por um dos depoentes do PPGe1 
como um obstáculo para que o programa assuma, de forma mais 
consistente, a formação do docente universitário:

- nós temos ainda um conjunto de professores 
do Programa com uma formação objetivista, 
de ortodoxia positivista, que não dá muita 
importância ao debate epistemológico, ao 
debate ético, ao debate político no proces-
so de formação na relação com o saber. É a 
preocupação apenas com o domínio, com a 
eficiência e eficácia, [...] fundamentalmente 
interessa ser um Programa que atende as 
normas da CaPes.

Considerando que a metodologia do ensino superior deveria 
estar centrada na investigação, um dos participantes do PPGe2 
apresenta crítica à forma como a graduação está estruturada, com 
um grande número de disciplinas, fragmentadas e ministradas 
em semestres, o que dificulta o aprofundamento e a elaboração 
adequada dos conteúdos:

- Mal se inicia o semestre e logo depois o 
professor tem que dar conta de finalizar 
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seu contato com o aluno, dizer se ele está 
habilitado ou não, inviabiliza a reflexão do 
conteúdo, isso tudo dificulta a reflexão, fica 
muito mais fácil para o professor ficar apenas 
na transmissão e não com a pesquisa como 
centro. Eu tenho refletido muito como nós (no 
programa) poderíamos ajudar a graduação. 
a nossa contribuição tem sido parcial.

os depoimentos indicam a tendência de conceber a pós-
graduação stricto sensu como lugar privilegiado de formação do 
professor da educação superior, principalmente por considerarem 
a pesquisa como um elemento fundamental do modelo de do-
cência concebido por eles. entretanto, na compreensão de lugar 
assumida neste estudo (CUnha, 2008), como espaço efetivamente 
ocupado, preenchido não desordenadamente, mas de acordo com 
os significados das pessoas que o ocupam e lhe asseguram legi-
timidade, a pós-graduação stricto sensu, inclusive em educação, 
não se configura como tal. Não ultrapassa, portanto, a condição de 
espaço potencial de formação desses professores, tanto do ponto 
de vista legal quanto na representação dos participantes coorde-
nadores e egressos. assim, ser espaço mais ou menos reconhecido 
para a formação em questão não significa que, necessariamente, 
se constitua em um lugar onde ela aconteça. 

ao lado das críticas, emergem proposições em relação a 
conteúdos e à metodologia da formação desejável do professor 
universitário. Um dos coordenadores do PPGe1 considera que 
“- [...] o profissional deveria entender a universidade onde vai 
atuar, o que é ser professor universitário”, e, na visão de outro, essa 
formação deveria ter um impacto maior, assumindo a pesquisa e 
a docência. seria importante que

- [...] cuidasse da docência como síntese da 
formação. Uma docência que não fosse um 
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tirocínio apenas centrado no ensino, mas 
tirocínio, talvez de um ano, que incluísse 
a parte da produção do ensino articulada 
a uma pesquisa, que a maioria das univer-
sidades não tem condição de fazer e até os 
programas. nosso programa, se desenvolver 
uma docência articulada com a pesquisa, teria 
que trazer os estudantes da graduação para 
o mestrado, trazer como participantes da iC 
(iniciação científica) [...] como voluntários de 
pesquisa.

Uma formação na qual o estudante participaria de experiên-
cias formativas no contexto da prática, a exemplo da residência 
médica, é sugerida por um dos membros do PPGe1, 

- [...] tanto em instituições carentes para ele 
aprender a ser criativo nos mecanismos de 
melhoria da qualidade de ensino e gestão, 
quanto em instituições de excelência para 
aprender como ela consegue fazer a excelên-
cia, que instrumentos utiliza, ele sairia com 
ferramentas para seu trabalho.

essas experiências, na visão do participante, assegurariam 
um “conhecimento tácito”, que seria complementado com um 
“conhecimento explícito” a partir de 

- [...] seminários, preleções orais tradicio-
nais, e aí o uso de estratégias didáticas como 
metáforas adequadas, como modelos simpli-
ficadores e depois a crítica do modelo,  se faria 
o oferecimento de situações desafiadoras, mas 
não impossíveis para manter a motivação do 
aluno. seriam aspectos didáticos importan-
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tes que poderiam ser aprendidos de forma 
sistemática, porque já há um conhecimento 
explícito sobre isso. essa formação poderia se 
dar ainda, através dos veículos tradicionais 
antigos de formação, já testados, e que talvez 
sejam os melhores, bons livros, boas aulas, 
bons seminários... é a forma de transmissão 
explícita de conhecimento,  bem organizados 
com as técnicas que pretende ensinar, boa 
capacidade comunicativa, organização visual 
adequada, boa organização do espaço.

esse depoimento, entre outros aspectos, parece sinalizar a 
lógica tecnicista e voltada para o domínio de conteúdos da con-
cepção da formação docente, que, ao que tudo indica, prevalece 
na universidade. Assim, a formação para a docência fica entre a 
inexistência, subsumida pela formação para a pesquisa, e a sua 
redução a estratégias e técnicas.

O fato de introduzir-se, na graduação, a iniciação científica “- 
[...] como método, e não como programa de bolsa [...]” é percebido 
por um dos coordenadores do PPGe2 como o ponto de partida 
da formação do professor universitário: 

- todos os graduandos iriam passar por uma 
formação compreensiva na qual o mais im-
portante é ler, investigar e escrever bastante, 
porque a gente tem a tradição de ouvir, de 
ouvir o que o professor diz. no entanto o 
mais importante se a gente quer formar em 
ensino superior é ler e escrever bastante à luz 
das suas ideias, da sua visão de mundo, do 
que leu, a erudição ajudando na sua reflexão 
e isto é a verdadeira metodologia do ensino 
superior. 
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A avaliação da CAPES frente à dimensão pedagógica 
como função da pós-graduação 
os coordenadores registraram, de forma unânime, que a 

CaPes não contempla, no processo de avaliação dos programas de 
pós-graduação, a dimensão pedagógica da formação dos docentes, 
apesar dessa instituição, como ilustra um dos coordenadores do 
PPGe2, prever 

- várias modalidades de inserção do profes-
sor (da pós-graduação) na graduação, através 
do ensino, da orientação de monografia, da 
realização de trabalhos técnicos, do ponto de 
vista quantitativo, não avalia o como faz em 
nenhum aspecto. É uma restrição do conceito 
de avaliação na própria área de educação. vai 
ter que romper com isso, porque a demanda 
pela avaliação qualitativa é muito pertinente, 
há um imperativo maior no sentido de valo-
rizar as referências das ciências duras, mas a 
área de humanas briga muito por isso.

Um dos membros do PPGe1 registra que, para a CaPes incluir 
a dimensão pedagógica na avaliação dos programas, seria neces-
sário alterar o seu papel, passando a assumir a formação numa 
perspectiva mais ampla, e não voltada, apenas, para a pesquisa:

- Seria desejável uma formação profissional 
em que a qualidade do ensino seja mais rele-
vante, em todos os seus aspectos, não só de 
competência do conteúdo. aí não dá para 
fugir da discussão pedagógica. não sei se é a 
CaPes que tem que fazer o encaminhamen-
to, se pode ser feita de forma quantitativa, 
como a CaPes avalia hoje. temos que encon-
trar estratégias mais corporais, mais quentes, 
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mais locais, com os pares, com professores, os 
alunos, com todos os envolvidos, um proces-
so mais negociado. ela (avaliação) pode ter 
níveis, mas o nível mais fundamental para 
que ela seja efetiva tem que ser o nível da 
sua execução.

ainda sobre a mesma questão, opina outro representante 
do PPGe1:

- a CaPes é importante, mas é uma agência 
de avaliação, não é um programa de pós-
graduação. os programas de pós-graduação 
têm uma história, têm um contexto, têm uma 
identidade, são lugares de formação. Uma 
agência de avaliação tem que ser vista como 
uma agência de avaliação, com a importância 
que tem, e não como espelho de um progra-
ma como tem que ser. há uma confusão [...] 
mas tem uma intenção e uma filosofia por 
trás disso, não é ingênuo. 

a tendência dos programas de se tornarem cópia das reco-
mendações da CAPES para obter boa classificação no sistema 
de pós-graduação, na visão desse depoente, é preocupante, pois 
coloca em crise a crítica como um dos pilares da ideia de univer-
sidade. Para ele, 

- [...] apenas vamos atender as demandas 
da agência de avaliação para que a gente se 
dê bem ao final de algumas avaliações. Eu 
considero essa preocupação pertinente, mas 
não como uma ordem para ser atendida de 
maneira absoluta até porque agência de ava-
liação é agência de avaliação.
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Frente aos dados colhidos junto aos interlocutores do estudo, 
é possível afirmar que a representação de docência universitária, 
que parece unificar os participantes, vincula o ensino à pesquisa, 
como meio de formar os docentes na perspectiva da autonomia. 
a visão da docência, como portadora de saberes do “campo edu-
cacional”, se expressa mediante formulações genéricas, a saber, 
“transposição didática”, “capacidade didática”, ou em defesa 
da importância desses saberes sem que sejam exemplificados ou 
nomeados, sinalizando uma frágil reflexão coletiva sobre eles. 
em diversos momentos, os saberes do campo pedagógico foram 
reduzidos ao domínio de estratégias e técnicas.

Considerando a importância da vinculação do ensino à 
pesquisa, os participantes concluem que a pós-graduação stricto 
sensu deveria ser o lugar privilegiado para a formação do docente 
universitário, possibilitando-lhe maior domínio dos conteúdos 
estudados e o desenvolvimento da capacidade de problematização 
e de argumentação, em consonância com a concepção de docência 
centrada na pesquisa. 

a maioria reconhece, entretanto, que esses programas têm 
como foco a formação do pesquisador e que, efetivamente, eles 
não têm assumido a formação para a docência, ou têm feito isso 
de forma muito limitada, graças à iniciativa de alguns professores 
ou o desenvolvimento de atividades, como o tirocínio docente, 
mesmo que seja mais por determinação da CaPes. essa determi-
nação é a única que sugere uma aproximação dessa agência com 
a formação do docente universitário.

Enfim, os depoimentos permitem concluir que os programas 
de pós-graduação em educação, pelo menos aqueles que foram 
objeto deste estudo, parecem perder de vista a especificidade 
do campo da educação, no que tange à formação do docente da 
educação superior. a assunção da formação de pesquisadores, 
como principal objetivo da pós-graduação em educação na busca 
de seu reconhecimento, se verificou, tal qual os demais programas, 
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concomitantemente, com o silenciamento sobre a formação peda-
gógica e didática de novas gerações de mestres e doutores.

a procura desse espaço de formação por docentes de áre-
as distintas do campo da educação poderia estar servindo para 
instigar os PPGs em Educação a refletir sobre as possibilidades e 
desafios no campo da formação do docente universitário. Nessa 
direção, este estudo pretende aliar-se aos estímulos para refletir 
sobre os saberes profissionais dos docentes da educação superior 
e o papel dos programas de pós-graduação em educação na for-
mação desses profissionais.
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