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Resumo 
O estudo se situa no âmbito das preocupações relativas às condições de formação 

acadêmico-profissionais para o saber ensinar na docência superior. Entre diversos fatores 

condicionantes frente à complexidade do fenômeno da pedagogia universitária, ressaltam-se as 

políticas de fomento às atividades de pesquisa na sua articulação com a práxis de ensino. A 

investigação integra os estudos desenvolvidos por pesquisadores das regiões norte, nordeste e 

centro-oeste participantes da ‘Rede Interregional sobre Docência na Educação Superior - 

RIDES/Br’. A pesquisa apresenta um recorte, no âmbito desses estudos, focando compreender 

como se constituem as condições de produção acadêmica da docência, as políticas de suporte 

institucional e o perfil dos 23 Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGE) de universidades 

localizadas nos 9 estados da região nordeste do Brasil. O estudo procede de modo exploratório e 

comparativo tendo como elemento condicionante os fenômenos da desigualdade acadêmica e das 

distorções, seja entre as regiões do país, seja entre às áreas disciplinares; paralelamente considera 

as oportunidades de produção e de formação para a pesquisa e sua relação com a formação para o 

ensino. Neste contexto, a análise comparativa das diversas modalidades de fomento para a pesquisa 

e o ensino, oriundos da CAPES e do CNPq, assim como as principais características dos referidos 
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Programas dá suporte aos pressupostos iniciais do estudo. Este cenário, abordado sob o ângulo de 

referenciais de análise que privilegiam a ação pedagógica fundante do saber ensinar, aponta para a 

urgência de políticas educacionais e científicas que não somente redimensionam as distorções 

detectadas, como consolidam a indissociabilidade da formação para a pesquisa e a docência. 

 

 

Abstract 
This study approaches concerns related to academic-professional training conditions for 

higher education teaching knowledge. Among different conditioning factors and the complexity of 

the university pedagogy phenomenon, we highlight policies aimed at promoting research activities 

and their integration with the teaching praxis. The research integrates studies developed by 

researchers of the northern, northeastern and mid-western regions who participate in the 

Interregional Network of Higher Education Teaching - RIDES/Br’. The research introduces, in the 

context of these studies, an analysis that seeks to understand how academic teaching production 

conditions take place, as well as institutional support policies and a profile of the 23 Post-Graduate 

Courses in Education (PPGE) offered by the universities located in the 9 northeastern Brazilian 

regions. The study proceeds in an exploratory and comparative fashion, considering as a key 

element the phenomena of academic inequalities and related distortions among different country 

regions and different educational areas. At the same time, it considers research production and 

training opportunities and its interactions with teacher training. In this context, a comparative 

analysis of the different research and teaching promotion modalities originated at CAPES and 

CNPq, as well as the main characteristics of the referred Programs, are used to support the initial 

assumptions of this study. This scenario, approached through the perspective of analysis references 

that highlight the pedagogic initiative as the foundation of teaching knowledge, suggests that there 

is an urgent need for educational and scientific policies that should not only resize detected 

distortions but also consolidate the undetachability of the teaching practice and research training.  

 

 

Contextualização do cenário da pesquisa 

A presente pesquisa se articula com outros trabalhos desenvolvidos por  professores-

pesquisadores que fazem parte da Rede Inter-Regional Norte, Nordeste e Centro-Oeste sobre 

Docência na Educação Superior no Brasil – RIDES, criada em 2008. Consolidada em encontros de 

discussão e socialização de pesquisas, em que são abordadas temáticas relacionadas à formação, 

desenvolvimento docente, intensificação do trabalho docente, carreira, saberes, profissionalidade, 

dentre outras questões no ensino superior, a RIDES busca desvelar problemas e lacunas de 

formação, assim como aperfeiçoar as práticas de ensino na educação superior. A pesquisa sobre a 
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educação superior e a formação para o saber ensinar vem ocupando considerável espaço nestes 

fóruns. A pedagogia universitária destaca a formação para a práxis docente integrada ao saber 

pesquisar e sua importância na sociedade da informação e do conhecimento.  

Por outro lado, numa perspectiva de equidade no ensino superior, particularmente para a área 

de Educação, temos constatado desigualdades educacionais em termos de condições de formação e 

de produção do conhecimento nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste frente ao contexto 

nacional. Este fenômeno constitui o foco de amplo estudo da RIDES, parcialmente abordado neste 

trabalholi. 

O presente estudo, focado apenas na Região Nordeste do Brasil, busca compreender a 

configuração da produção acadêmica sobre a docência universitária analisando o perfil dos 

Programas de Pós-Graduação em Educação e sua relação com o suporte institucional e financeiro 

condicionante de sua efetivação. Na consecução dessa pesquisa foram adotadas perspectivas 

vinculadas à abordagem qualitativa e quantitativa com suporte em dados disponíveis no Portal da 

CAPES e do CNPq, assim como nos endereços eletrônicos dos Programas de Pós-Graduação em 

Educação (stricto sensu). Para a interpretação dos dados utilizamos, entre outros, os referenciais 

teóricos pertinentes à temática, bem como os fundamentos legais que estruturam os cursos de pós-

graduação.  

A docência na educação superior pressupõe aprendizagem e conhecimentos científicos, 

curriculares, pedagógicos e experienciais, entre outros, construídos em diferentes contextos e 

situações. Essa compreensão exige pensar sobre a docência a partir de sua inserção em um contexto 

histórico, social e político mais amplo. 

Nóvoa (1975) chama atenção sobre o processo de formação para a docência destacando 

como a constituição da autonomia profissional, exigente e responsável, pode reinventar a profissão 

e desenvolver um novo ciclo na história das instituições educativas e dos seus atores. Tardif e 

Lessard (2008) também afirmam que a docência como ação complexa é “um trabalho cujo objeto 

não é constituído de matéria inerte ou de símbolos, mas de relações humanas” de sujeitos capazes 

de inovação na sua práxis educativa (p.35). Therrien (2012), ao discorrer sobre a racionalidade 

pedagógica que articula e estrutura a docência, destaca “os modos da intervenção docente 

reconhecendo que o ‘eu’ do aprendiz necessita do encontro com o ‘outro’ mediador para se 

conhecer, se autodeterminar, se emancipar como sujeito com dimensões de individuação e de 

socialização” (Ibidem, 2012, p.121). O desafio da docência, de acordo com o autor, é o desafio da 

produção de sentidos e de significados, ou seja, de uma “profissão de constituição de sujeitos” em 

processos de emancipação humana e profissional. 

Por isso, a docência na educação superior, para Dias (2012), é uma área de atuação, de 

reflexão e de pesquisa. Ela não pode ser vista em oposição à investigação, mas integrada a esta. A 

autora salienta que é preciso que “investiguemos a nossa docência” (Ibidem, 2012, p.159). 
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Docência, nesta perspectiva, assume característica investigativa. Na perspectiva das reflexões 

apresentadas, a complexidade dessa atividade requer que o docente possua sólida formação 

fundada não somente em conhecimentos científicos do seu campo disciplinar, mas também apoiada 

em conhecimentos pedagógicos e experienciais.  

Em contrapartida, surgem desafios. Nas políticas públicas predomina o enfoque 

classificatório e meritocrático, atrelando a docência ao conceito de produtividade. Instituida numa 

visão economicista essa compreensão fere um dos princípios fundantes da universidade: a liberdade 

de ensino e pesquisa. Dentro desta perspectiva, a docência na educação superior no Brasil 

continuará a receber tratamento desigual, concentrando os benefícios acadêmicos nas regiões 

Sudeste e Sul em detrimento das demais regiões. A expansão quantitativa da educação superior não 

pode ser negligenciada, sendo imperioso analisar esse desenvolvimento na perspectiva das regiões 

e das esferas administrativas o que conduz a refletir sobre a amplitude das desigualdades sócio-

educacionais. A distribuição quantitativa da educação superior é um reflexo de sua expansão 

desordenada, com critérios pouco visíveis do ponto de vista das políticas educacionais públicas. 

O Quadro 1 destaca distorções na distribuição das 191 universidades brasileiras nos 27 

Estados e 5 Regiões, incluindo as esferas administrativas. Considerando o quadro nacional, os 

dados permitem constatar que a Região Sudeste mantém a liderança na tendência privatista e ao 

mesmo tempo apresentando uma quantidade de Universidades Públicas que predomina sobre as 

demais regiões. A Região Sul, por sua vez, apresenta um equilíbrio entre a rede pública (federal, 

estadual, municipal) e a rede privada. 
Quadro 1- Universidades, por Regiões e por Dependência Administrativa 

Regiões / Universidades Federais Estaduais Municipais Privadas Total 

Norte - 7 Estados 9 6 –– 1 16 

Nordeste - 9 Estados 17  14 –– 7 38 

Centro Oeste - 3 Estados  e D.F. 5 3 1 6 15 

Sudeste - 4 Estados 19 7 2 52 80 

Sul - 3 Estados 11 8 3 23 45 

Total - 27 Estados 59 38 6 88 191 

Fonte: CNPq-2013 

Destacam-se duas observações no tocante a esse quadro nacional. A primeira diz respeito à 

questão política da não promoção de igualdade acadêmica considerando as desigualdades regionais. 

A segunda observação que chama a atenção é a escassez de Universidades Públicas nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro Oeste com apenas vinte e nove para atender vinte Unidades Federadas; as 

regiões Sudeste e Sul têm trinta Universidades Públicas Federais para atender um total de apenas 7 

Estados. 

O Quadro 2 focaliza apenas a Região Nordeste com alguns dados que evidenciam os 

pressupostos deste estudo em termos comparativos entre o contexto Nacional, Regional e da área 
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da Educação, no que diz respeito às condições de formação para a docência e de produção e 

divulgação de conhecimento na sociedade contemporânea. As modalidades de apoio das agências 

nacionais CNPq e CAPES para as universidades da região que ofertam cursos de pós-graduação em 

educação, seu corpo docente efetivo e alunos matriculados em 2013, revelando disparidades do 

campo da Educação em relação tanto ao quadro nacional como igualmente da Região NE que 

incorporam a totalidade das áreas disciplinares.   

Quadro 2 - Perfil dos Programas de Pós-Graduação em Educação e Modalidades de Apoio 

Financeiro nos Nove Estados da Região Nordeste/NE – 2013 

Fonte: CNPq 2013 e CAPES 2012 

Considerando os comentários anteriores sobre as disparidades regionais na distribuição e 

atuação de universidades no país como um todo, no caso da região nordeste, com nove estados 

entre os 27 federados, constam 29,8% das universidades federais e 5,3% das 88 universidades 

privadas. Nessa Região, a formação de quadros científicos de profissionais em Programas de 

Mestrado e de Doutorado em Educação ocorre em 40 Cursos, ou seja, em 4,5% dos 896 cursos do 

Nordeste entre os 5.006 reconhecidos pela CAPES no país. Ademais, atuam  nas diferentes áreas 

científicas do Nordeste 12.986 (18,2%) dos 71.507 docentes em atividade em Cursos de Pós-

Graduação no Brasil, que por sua vez atendem 11.879 (14,9%) do total de 79.478 discentes de 

mestrado e doutorado matriculados. 

O pressuposto do desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil ser alicerçado na 

formação de profissionais produtores de conhecimentos e informações envolvidos em pesquisa 

científica não encontra respaldo no campo da educação. Mantendo o foco na região nordeste, ao 

considerar, por exemplo, o fator de concessão de bolsas de pesquisador (CNPq), encontramos 

apenas 30 (1,06%) bolsas concedidas a pesquisadores da área da educação, comparado as 1.845 

Modalidade 
Brasil 

27 Estados 

NE 

9 Estados 

NE/BR 

% 
Educ Educ/NE  % 

Univ. Públicas 103 29 29,8% - - 

Univ. Privadas 88 06 5,3% - - 

Cursos Doutorado e Mestrado  5.006 896 19,9% 40 4,5% 

Docentes Pós-Graduação  71.507 12.986 18,2% - - 

Discentes Pós-Graduação  79.478 11.879 14,9% - - 

Bolsa Pesquisador /CNPq 15.109 1.845 12,2% 30 1,06% 

Apoio Projetos de Pesquisas (CNPq) 12.462 2.267 18,2% 92 4,0% 

Bolsas Doutorado (CNPq)  9.124 1.006 11,1% 23 2,3% 

Bolsas Mestrado (CNPq) 9.292 1.493 16,3% 35 2,3% 

Bolsas Iniciação Científica  (CNPq) 27.806 6.232 22,4% 288 4,6% 

Bolsas  Doutorado (CAPES)  27.589 9.344 33,9%   

Bolsas  Mestrado (CAPES) 43.591 18.332 42,0%   

Bolsas Mestrado Profissional (CAPES) 2.914 854 29,3%   
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disponíveis para todas às áreas disciplinares da região e as 15.109 disponíveis no país como um 

todo. O mesmo fenômeno se repete para o fator ‘apoio a projetos de pesquisa’ pelo CNPq, em 

2013: dos 12.462 projetos financiados no país, 2.267 (18,2%) foram destinados à região, dos quais 

apenas 92 (4,0%) atingiram a área da educação. Focalizando a disparidade no apoio aos Programas 

de Pós-Graduação em Educação, por parte do CNPQ, observa-s a míngua disponibilidade de bolsas 

de doutorado (2,3%), de mestrado (2,3%) e de Iniciação Científica (4,6%) entre os recursos 

disponíveis para a região em foco. Em relação às diversas áreas científicas dessa região, a CAPES 

sinaliza maior apoio concedendo 33,9% de suas bolsas de Doutorado e 42,0% de Mestrado.  

Este trabalho retrata apenas alguns entre muitos fatores que constituem o fenômeno da 

desigualdade de oportunidades regionais na complexidade do campo da educação superior, 

apontando para políticas públicas mais inclusivas de formação científica e tecnológica 

considerando as peculiaridades das regiões do país. O desenvolvimento profissional dos 

professores e pesquisadores que atuam em IES é comprometido tanto pela intensificação do 

trabalho universitário e as exigências governamentais por produtividade, como pela precarização, 

as lacunas na infraestrutura e nas condições reais de trabalho. 

Cabe, portanto, um questionamento que perdura há muitas décadas: qual o significado e a 

consequência da concessão de benefícios acadêmicos tão concentrada em instituições de alguns 

estados da nação? Que políticas de equidade podem dirimir as distâncias entre as regiões 

assegurando o fomento às atividades de pesquisa na sua articulação com a práxis de ensino, se cabe 

à universidade a formação de profissionais e comprometidos com o desenvolvimento social, 

econômico e político de um país.  
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Resumen  
Este trabajo se propone construir un relato de la “práctica docente” de una profesora 

secundaria de Biología a través de su  testimonio y el de sus ex-alumnos, varios de los cuales son 

actualmente profesores universitarios en el área de las Ciencias Naturales. Ellos la reconocen como 

un ejemplo de “buena profesora” y a pesar de los años pasados, resaltan el carácter innovador de su 

propuesta docente.  

Las características detectadas de manera preliminar en la experiencia elegida para su análisis, 

la ubicarían dentro de la definición de “buena práctica” (Epper y Bates, 2004).  

Utilizando un enfoque narrativo y sus metodologías correspondientes intentamos reconstruir 

esta pequeña historia educativa a través de la voz de los sujetos que vivieron la experiencia. Los 

datos con los que se trabajará serán fundamentalmente entrevistas narrativas (Bolívar et al., 2001) a 

la profesora y a cinco de su ex-alumnos de la promoción 1973 (a la cual pertenecen también los 

autores). Otros datos como comentarios de otros ex-alumnos, conversaciones con colegas de la 

profesora, etc. fueron y serán capturados en un diario reflexivo. 

Considerando que comprender la enseñanza requiere, no la búsqueda de una verdad objetiva 

donde podemos conectar la conducta del profesor con los resultados del aprendizaje, sino “la 

comprensión en forma de modelos provisionales que recojan <<cómo funcionan las cosas>>” 

(Doyle, 1997), pretendemos construir un relato polifónico que dé cuenta de la complejidad y de la 

riqueza de la experiencia vivida y que permita comunicar “el secreto del aula” (Bolívar et al., 2001) 

desde la mirada presente de los sujetos que participaron en él. 


