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RESUMO 
 

MORAES, Maria Helena Machado de. Indicadores cientométricos dos Mestrados Profissionais 
no Ensino de Ciências e suas contribuições a partir das dissertações. 2017. 128 f. Tese 
(doutorado) - Curso de Educação em Ciências, Programa de Pós-Graduação Educação em 
Ciências: Química da Vida e Saúde. Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Rio Grande, 
2017. 
 
Os Mestrados Profissionais descortinam estudos voltados para a qualificação profissional, a 
premissa é formar recursos humanos especializados para diferentes locais de atuação, da sala de 
aula ao mundo do trabalho. As pesquisas oriundas deste nível de ensino apresentam maior 
aplicabilidade incidindo nos diferentes ambientes profissionais. A relação desta pesquisa com a 
Educação em Ciências acontece ao estudar os Programas em Ensino de Ciência, almejando 
melhorias nos processos educacionais brasileiros, sendo esta uma das justificativas da importância 
deste estudo, pois entende-se que a educação é um dos fatores sociais impactantes para o país. É 
através de processos educacionais de qualidade, que se buscam ações que contribuam para o bem-
estar da sociedade. Neste contexto, se destaca como questão de pesquisa “Como se apresentam os 
Mestrados Profissionais na Área do Ensino de Ciências no Brasil, e quais suas contribuições a partir 
das dissertações”. O universo de pesquisa são os programas da área do Ensino de Ciências 
recomendados e reconhecidos pela CAPES, conforme avaliação da Trienal 2010-2012. Para 
responder essas inquietações fez-se uso das abordagens metodológicas qualitativas e quantitativas 
com ênfase na métrica da informação Cientometria, em que se volta a estudar a ciência e sua 
evolução, incidindo em indicadores pertinentes para pesquisas sociais, neste contexto a Educação. 
Os indicadores foram captados em 119 dissertações e suas proposições, distribuídos entre os 
programas localizados nos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, Distrito Federal e Roraima. Observou-se que os Programas em Ensino de Ciências 
atendem a professores que atuam no ambiente escolar, mas outras profissões também surgiram na 
pesquisa, como médicos e técnicos administrativos em educação. As nuvens de palavras-chave, 
apontaram que mesmo em regiões distintas há similaridade nas temáticas pesquisadas e que os 
produtos elaborados, em sua maioria, podem ser considerados recursos didáticos e atendem a 
proposta dos Mestrados Profissionais de incidir no ambiente de trabalho. Os programas demonstram 
crescimento, mas ainda precisam de expansão equânime pelo país. Acredita-se que esse nível de 
ensino, pode colaborar com as melhorias necessárias para o processo educacional brasileiro, 
através da formação de professores que inovem e transformem suas práticas. 
 

 

Palavras-Chave: Pós-Graduação. Mestrado Profissional. Mestrado Profissional em Ensino de 
Ciências. Cientometria.  
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ABSTRACT 

MORAES, Maria Helena Machado de. Scientometric indicators of the Professional Master’s 

Programs in Science Teaching and contributions drawn from their dissertations. 2017. 128 p. 

Doctoral Thesis - Science Education Course, Graduate Program in Science Education: Life and 

Health Chemistry. Federal University of Rio Grande - FURG. Rio Grande, 2017. 

 

The Professional Master’s programs show studies aimed at professional qualification, with the 

premise being to train specialized human resources for different places of action, since the classroom 

to the workplace. Researches from this level of education are more applicable in different 

professional environments. The relation of this research to Science Education happens when 

studying Science Teaching Programs, aiming for improvements in the Brazilian educational 

processes, this is one of the justifications of the importance of this study, since it is understood that 

education is one of the impacting social factors for the country. It is through quality educational 

processes that actions that contribute to the well-being of society are sought. In this context, the 

research question highlighted is: "How are the Professional Master’s programs in the Area of Science 

Teaching in Brazil, and what are the contributions of dissertations that arise from these". The 

research universe consists of programs of the area of Science Teaching recommended and 

recognized by CAPES, according to the 2010-2012 Triennial evaluation. In order to respond to these 

concerns, qualitative and quantitative methodological approaches were used, with emphasis on the 

metrics of information Scientometrics, in which science and its evolution are studied again, focusing 

on relevant indicators for social research, in this context Education. The indicators were captured in 

119 dissertations and their proposals, distributed among programs located in the states of Rio 

Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Federal District and Roraima. It 

was observed that Science Education Programs serve teachers who work in the school environment, 

but other professions have also emerged in the research, such as doctors and administrative clerks in 

education. The keyword clouds, pointed out that even in different regions, there is similarity in the 

topics researched and that the products elaborated, for the most part, can be considered didactic 

resources and meet the proposal of the Professional Master’s course, which is to focus on the work 

environment. Programs show growth, but still need equitable expansion across the country. It is 

believed that this level of education can collaborate with the necessary improvements for the 

Brazilian educational process, through the training of teachers who innovate and transform their 

practices. 

 

 

Keywords: Graduate School. Professional Master’s. Professional Master's Degree in Science 

Teaching. Scientometrics. 
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APRESENTAÇÃO DA TESE 

 

Ao desenvolver a pesquisa, com a prerrogativa de estudar os Mestrados 

Profissionais no Ensino de Ciências, buscou-se estruturar em capítulos as 

discussões inerentes ao tema. 

No Capítulo 1 apresenta-se a pesquisa, relevância e justificativa da proposta. 

Assim como exibe a questão de pesquisa, esta que norteia todo o trabalho. Para 

alcançar êxito, elaboraram-se objetivo geral e específico de forma a responder as 

inquietações que movimentaram este estudo. 

O Capítulo 2 é composto pelo referencial teórico, abarcando discussões que 

atravessaram a pesquisa. Assuntos como a Produção do Conhecimento, Pós-

Graduação brasileira, Mestrado Profissional, Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências e o Ensino de Ciências caracterizaram esta etapa. 

Já no Capítulo 3 discorre-se sobre os procedimentos metodológicos que se 

utilizou para realizar esta pesquisa. A escolha pela cientometria surge como um 

possível viés para unir áreas do saber e inovar em métodos nas pesquisas em 

Ensino. 

No Capítulo 4 discutem-se os dados e discussões dos indicadores 

pesquisados, procurou-se discutir todos os dados de maneira dinâmica, com 

gráficos, tabelas, imagens e nuvem de palavras. 

E por fim, no Capítulo 5 apresentam-se as considerações finais, enfatizando 

os caminhos percorridos e alcançados na realização desta pesquisa. Assim como 

as reticências para que as pesquisas na área do Ensino sejam cada vez férteis e 

pontuais, refletindo em melhorias satisfatórias para nosso sistema educacional. 
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CAPITULO 1 - CAMINHOS INICIAIS DA PESQUISA 

 

As ideias para a construção desta pesquisa surgiram a partir do mapeamento 

dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, a produção 

científica e a relação com o desenvolvimento socioeconômico do país, estudo este 

que foi desenvolvido no decorrer do mestrado. A dissertação sob o título 

Distribuição geográfica da Pós-graduação e da produção científica em Educação e 

suas relações com indicadores sociais: uma abordagem cientométrica em escala 

mesorregional, apresentada ao Programa de Pós-Graduação Educação em 

Ciências: Química da Vida e Saúde no ano de 2013 foi concluída.  

Ficaram questões que podem ser pesquisadas e ainda proporcionarem 

resultados importantes para a Educação. Neste contexto, surge a possibilidade de 

responder as inquietações com uma nova perspectiva de pesquisa, estudar os 

Programas de Mestrado Profissional na área do Ensino de Ciências, a produção 

das dissertações e as proposições defendidas, como consta na última avaliação 

trienal 2010-2012.  

Entende-se que os Mestrados Profissionais descortinam estudos e técnicas 

voltadas ao desempenho da qualificação profissional, ao possibilitar mudanças no 

campo de atuação, ou seja, esta modalidade na área do Ensino promove pesquisas 

com maior aplicabilidade incidindo nos diferentes ambientes escolares.  

A discussão sobre o Ensino perpassa por diferentes necessidades, que 

emergem em constantes discussões como dados oficiais do governo, exemplificado 

pelo Índice de Educação Básica - IDEB, que apresenta baixo desempenho escolar 

em determinadas regiões brasileiras. Com o intuito de melhorar esse nível de 

Ensino, agências de fomento como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior - CAPES, promovem diversificados programas de apoio, entre 

eles o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, Programa 

de Consolidação das Licenciaturas – Prodocência, Observatório da Educação – 

OBEDUC, Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - 

PARFOR, Programa Novos Talentos e Programa de Apoio a Laboratórios 

Interdisciplinares de Formação de Educadores – LIFE.  

Os mesmos apresentam propostas como a qualificação de profissionais 

docentes, “os programas mantêm um eixo comum que é a formação de qualidade, 
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em um processo intencional, articulado e capaz de se retroalimentar, gerando um 

movimento progressivo de aperfeiçoamento da formação docente”. (CAPES, 2015). 

Com esses incentivos podem-se esperar mudanças nos processos educacionais 

brasileiros, principalmente nos processos ensino/aprendizagem.  

Entende-se que, ao incentivar a expansão dos Programas de Mestrados 

Profissionais na área do Ensino pelo território nacional, o governo incentiva 

profissionais que atuam nos ambientes educacionais a potencializar as habilidades 

que já estão constituídas no profissional atuante na escola. Estes, podem se 

estabelecer em nível local, regional ou nacional como o Mestrado Profissional em 

Matemática em Rede Nacional - PROFMAT.   

Têm-se por objetivo justamente a qualificação profissional, o incentivo a 

pesquisa e aprofundamentos teóricos e práticos que contribuam para as mudanças 

nos ambientes que os profissionais atuam.   

A possibilidade de apresentar propostas diferenciadas para a conclusão do 

curso é um dos pontos que o torna diferente dos mestrados e doutorados 

acadêmicos. Os Mestrados Profissionais, além do processo de pesquisa que se 

conhece, são comprometidos com o desenvolvimento de proposições, ou seja, 

produtos como jogos, vídeos, apostilas, sites, música, literatura entre outros. 

Incidindo em processos de reflexão e ação, produzindo saberes que atendem a 

prática do cotidiano.  

Conforme Fisher (2010, p.356) “O mestrado profissional remete à ideia de 

mestria e ofício, ao saber em uso e a espaços de aplicação do conhecimento”. 

Esses cursos têm grande envolvimento com a aplicabilidade das pesquisas, e ao 

mesmo tempo, envolve o discente em processos de pesquisas. É a integração da 

teoria e da prática impactando no desenvolvimento tecnológico, científico e social 

do nosso país. 

Entretanto, para aprimorar a discussão sobre os Mestrados Profissionais, é 

imprescindível debruçarmo-nos sobre a história da Pós-Graduação no país. Com o 

intuito de compreender as políticas que regem este nível de ensino e como 

influenciam a criação dos programas no Brasil. Lembra-se que o Ensino Superior, 

começa a ter êxito entre os anos de 1960 e 1970, sendo reconhecido pela 

necessidade de recursos humanos qualificados para nosso desenvolvimento. Neste 

período a Pós-Graduação não possuía regulamentações definidas sobre suas 
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estruturas. Para Martins (1991) foi “moldado pelo movimento revolucionário de 

1964, estabeleceu uma nova ordem política que, por ações rápidas e efetivas, 

pretendia apresentar resultados que justificassem sua implantação [...]”. Diferente 

do momento atual, que contamos com um sistema de nível superior e pós-

graduação reconhecida por comunidades internacionais.  

Da Pós-Graduação, independente se o curso é acadêmico ou profissional, 

espera-se o desenvolvimento da pesquisa e que suas atividades de investigação 

contribuam para amenizar os problemas que afetam a comunidade e, busquem 

apresentar possíveis soluções. Observa-se que a produção do conhecimento pode 

ser considerada uma ação social em prol das demandas da sociedade. A Pós-

Graduação, com suas pesquisas sociais, políticas e tecnológicas responde as 

atividades que dela se espera, como o desenvolvimento da ciência e da cultura, o 

treinamento de pesquisadores e profissionais em nível de excelência. (CURY, 

2005). 

Assim, o Mestrado Profissional ao integrar papel importante no processo de 

pesquisa, propondo o desenvolvimento de produtos e a aplicabilidade das 

pesquisas, fortalece o vínculo social que é esperado destes espaços. Além de 

apontar que são necessários profissionais especializados em setores externo a 

academia e em outros níveis do Ensino, como a Educação Básica.  

Para o caminhar desta pesquisa, alguns processos tornam-se importantes, o 

primeiro ponto foi a escolha do universo da pesquisa. Optou-se pelo recorte nos 

Mestrados Profissionais em Ensino de Ciências recomendados e reconhecidos pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, os dados 

coletados aconteceram pela Avaliação Trienal 2010-2012. Neste sentido, anuncia-

se a questão de problema que norteou a pesquisa: “Como se apresentam os 

Mestrados Profissionais na Área do Ensino de Ciências no Brasil, e quais suas 

contribuições a partir das dissertações”? 

 Para responder esta problemática escolheu-se como procedimento 

metodológico a Cientometria, métrica da informação que estuda o desenvolvimento 

da ciência, com a perspectiva de apontar indicadores relevantes dos Programas de 

Mestrado Profissionais e da produção de conhecimentos através das dissertações.  
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1.1 Justificativa 

 

Por que escolhi este tema para a pesquisa? Em minha concepção de 

pesquisadora, acredito que a Educação é um dos processos mais relevantes para o 

desenvolvimento de um país, e depende de políticas públicas favoráveis para seu 

fortalecimento. Sendo que investimentos são prioritários em todos os níveis de 

ensino. Assim como a inserção de toda a sociedade nestes espaços, de forma 

qualitativa e equânime.  

Neste pensar, ao começar a estudar os Mestrados Profissionais recuperei 

diversas pesquisas sobre o tema. Desde legislações até discussões favoráveis ou 

não a esta modalidade de ensino.  Fato que motivou a pesquisa, todavia, como se 

observa na pesquisa não há um fim, têm-se outros olhares, outros métodos e 

procedimentos para a continuidade.  

Busca-se, assim, justificar a relevância do tema, relembra-se que a criação e 

regulação dos Mestrados Profissionais podem ser consideradas recentes, um 

pouco mais de três décadas de existência. Fato que gera, para a comunidade 

científica, argumentos para serem analisados.  

Estes cursos apresentam em sua essência propostas direcionadas para 

profissionais que atuam em setores produtivos que consigam relacionar suas 

pesquisas com as práticas de seu cotidiano. E sim, o país precisa de recursos 

técnicos especializados, que interliguem teoria e prática para o bem social. 

Conforme Portaria Normativa Nº 47 de 28 de dezembro de 2009, um dos objetivos é 

“capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática profissional 

avançada e transformadora de procedimentos, visando atender demandas sociais, 

organizacionais ou profissionais e do mercado de trabalho”. (BRASIL, 2009). 

As demais diretrizes para o funcionamento dos Mestrados Profissionais 

assemelham-se, como duração para conclusão do curso, disciplinas a cursar e 

docentes qualificados nas temáticas abordadas, e após o término do curso podem 

ingressar nos programas de doutorado. 

Ao relacionar com o tema da pesquisa, Mestrados Profissionais em Ensino 

de Ciências, observa-se que esses cursos se voltam para a formação profissional 

qualificada para o ensino. Para Moreira (2004) os programas em relação a sua 

natureza devem ter: 
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Caráter de preparação profissional na área docente focalizando o ensino, a 
aprendizagem, o currículo, a avaliação e o sistema escolar. Deverá, 
também, estar sempre voltado explicitamente para a evolução do sistema 
de ensino, seja pela ação direta em sala de aula, seja pela contribuição na 
solução de problemas dos sistemas educativos, nos níveis fundamental e 
médio, e no nível superior na formação de professores das licenciaturas e 
de disciplinas básicas. (MOREIRA, 2004, p. 134). 
 

Segundo o mesmo autor a defesa destes programas está em sua natureza, 

que se volta para o “Mestrado para Professores” (IDEM), é a formação de recursos 

humanos que buscam aprimorar as rotinas dos ambientes escolares, inovando nos 

processos ensino e aprendizagem. 

A possibilidade de apresentar outras produções além das dissertações que 

conhecemos, como software, patentes, música, metodologias etc. Interliga a prática 

e a teoria para a sala de aula. Reforçando a ideia que os Mestrados Profissionais 

fazem pesquisa, com a proposta de aplicabilidade. 

Esses estudos estão disponíveis, na página dos programas ou outros 

ambientes, tanto as dissertações quanto os produtos podem ser acessados pela 

comunidade. Processo que socializa saberes e colabora para a inovações nos 

diferentes espaços de ensino.  

A relevância da pesquisa está na possibilidade de apresentar para a 

sociedade o que está sendo produzido nesta modalidade de ensino, entendendo 

que “a investigação sempre foi considerada o fundamento e a justificação da 

educação de nível universitário” (SANTOS, 1996), e se estas atendem as 

expectativas do nível de ensino que o pesquisador está inserido.  

A pós-graduação está fortemente interligada nestas ações, a premissa é 

formar recursos humanos especializados para diferentes locais de atuação, da sala 

de aula à pesquisa. Estes espaços, ao produzirem conhecimentos, inovam em 

ciência e tecnologia que direta ou indiretamente influenciam o país.  

 

1.2 Objetivos 

 

Para colaborar com o desenvolvimento deste estudo, traçaram-se objetivos 

que contribuíram para responder as inquietações que permeavam a proposta desta 

pesquisa.  
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1.2.1 Objetivo geral 

 

  Investigar os Mestrados Profissionais no Ensino de Ciências sob o viés da 

cientometria, e suas contribuições a partir das dissertações. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Discutir as políticas educacionais vinculadas à criação e organização dos 

Mestrados Profissionais; 

 Mapear os Mestrados Profissionais na área no Ensino em Ciências; 

 Identificar os indicadores das dissertações como área do conhecimento, 

formação, afiliação, palavras-chave e tipologia dos produtos;  

 Apontar os rumos dos Mestrados Profissionais no Ensino de Ciências no 

Brasil. 
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CAPITULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo apresenta-se as discussões que embasam a tese, desde a 

Produção do conhecimento até o Ensino de Ciências. Dialogando com diversos 

autores que trazem à tona as temáticas estudadas.  

  2.1 A Produção do Conhecimento 

 

“A educação é, por sua vez, eminentemente, produção de conhecimento”. 
(MARQUES, 1988, p.171) 

 
 

Entende-se que a construção do conhecimento é um processo inerente ao 

ser humano, pois envolve a capacidade de apreender, de interpretar e de produzir 

as relações do homem com o objeto e consigo mesmo. Uma busca constante que 

não apresenta um fim, por ser um processo dinâmico, movido pela inquietação 

humana. No decorrer da evolução da ciência observa-se que homem e natureza se 

constituem de forma indissociável: [...] “o homem está no centro do conhecimento, e 

a natureza no centro do homem”. (SANTOS 1990).  

Observa-se que o homem é participante do mundo e de tudo que faz parte 

do mesmo, a ciência neste processo emergente, está visível e ao alcance da 

população, “a ciência deixa de ser hermética e reservada a poucos eleitos 

capacitados, para ganhar o domínio público e tornar-se um saber popular” 

(SANTOS, 1990). Ainda sobre a ciência, Moles (1995, p.16) comenta que “A ciência 

não nasceu toda equipada do cérebro físico, ele é um processo antes de ser um 

acabamento, ele é um penoso esforço para recomeçar perpetuamente a pensar de 

maneira precisa”. 

Com este pensar, entende-se que todo conhecimento precisa do 

autoconhecimento, o processo de olhar para si.  Assim como o ambiente que está 

inserido, desenvolvendo capacidades de produzir, criar e inovar a partir das 

necessidades do outro, ou seja, da sociedade. Este conhecimento não deve ser 

limitado a determinadas áreas do saber, é um processo múltiplo que nasce a partir 

de necessidades, desenvolvendo experiências que apresentam novas práticas, 

novos conhecimentos.  

Em relação a distinção de áreas, no passado as ciências naturais eram o 

centro das pesquisas, agora os estudos sociais e humanos se destacam com 
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semelhante valoração, no entanto, acredita-se que o conhecimento é inestimável, 

independente do campo que o pesquisador atua.  

Para Santos (2010): 

Hoje é possível ir muito além da física quântica. Enquanto esta introduziu a 
consciência no acto do conhecimento, nós temos hoje de a introduzir no 
próprio objecto do conhecimento, sabendo que, com isso, a distinção 
sujeito / objeto sofrerá uma transformação radical. (SANTOS, 2010, p.48).  

 

A ciência vai além das grandes descobertas das ciências ditas duras, 

transforma-se no decorrer dos séculos, abrindo espaço para as ciências sociais e 

humanas vislumbrar novos caminhos para o fazer pesquisa, com o intuito de 

entender a relação do ser humano com o ambiente que vive. Compreende-se que a 

ciência, além de olhares objetivos, precisa debruçar-se sobre o homem subjetivo, 

que se envolve, se relaciona, que reflete sobre seu caminhar neste mundo. Pinto 

(1979, p. 73) discorre que “A teoria da ciência não pode constituir-se prescindindo 

da visão da totalidade do real, isto é, não pode deixar de fundar-se numa 

concepção filosófica”. Há que se entender que o homem é cultural e repleto de 

historicidade.    

A ciência moderna, saída da revolução científica do século XVII pelas mãos 

de Copérnico, Galileu e Newton, começou a deixar os cálculos esotéricos dos seus 

cultores para se transformar no fermento de uma transformação técnica e social 

sem precedentes na história da humanidade (Santos, 1987, p.7). A ciência é 

milenar, em determinado momento, a humanidade vivia o domínio do cristianismo, 

séc. XVI e XVII, o conhecimento em sua maioria era teológico e limitado a 

determinadas pessoas “o totalitarismo epistémico não era o científico, mas o 

teológico – e a própria ciência era concebida como a versão secular de um 

totalitarismo epistémico teológico”. (MIGNOLO, 2006, p. 671).  

Neste espaço os filósofos ganham voz e discutiam o homem como fonte de 

conhecimento. Todavia, no século XVIII, os mesmos são rejeitados pelos cientistas 

que acreditam que o conhecimento é somente racional, os processos dedutivos não 

eram relevantes, para produzir conhecimento deveriam utilizar métodos adequados 

e as contradições precisavam ser pelos seus métodos de observação e 

manipulação dos dados. (WAGNER, 2006). No Renascimento o movimento 

humanista já apresenta as primeiras intenções de oposição ao saber escolástico, 
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fato que na Revolução Cientifica se destaca por um processo de inovação, em que 

novos saberes são idealizados.  

 

A chamada “nova filosofia”, “filosofia natural”, “filosofia mecânica” do século 
XVII foi um processo ainda mais autoconsciente de inovação intelectual do 
que o Renascimento, pois envolvia a rejeição tanto da tradição clássica 
quanto da medieval, inclusive de uma visão de mundo baseado nas ideias 
de Aristóteles e Ptolomeu. As novas ideias estavam associadas a um 
movimento em geral conhecido (a despeito de dúvidas crescentes sobre a 
propriedade do rótulo) como Revolução Científica. Assim como os 
humanistas, mas em escala mais grandiosa, os adeptos do novo 
movimento tentaram incorporar conhecimentos alternativos ao saber 
estabelecido. (BURKE, 2003, p.43). 

 

Ainda no século XVII o Iluminismo, em relação ao conhecimento, apresenta 

diferentes aspectos como a mudança no monopólio das universidades, o 

surgimento dos centros de pesquisa e estudos de ordem econômica, social e 

política (BURKE, 2003). O período do Iluminismo também se destaca pela 

promoção do conhecimento “O Século das Luzes” [...] época marcada pelo 

crescimento das cidades e das universidades, locais de monopólio do 

conhecimento [...]. (CARVALHO, 2011, p.27).  

O século XVIII reforçou a ideia do mundo da ciência racional, em que o 

conhecimento cientificado toma o lugar das crenças. O conhecimento começa a 

apresentar diferentes vertentes, de acordo com o contexto, situação e dos objetivos 

dos que realizam a pesquisa. “Recusando à ciência a prerrogativa de legislar sobre 

outras formas de conhecimento ou de experiência em que os problemas e as 

interrogações não são redutíveis aos que o conhecimento cientifico considera 

relevante”.  (NUNES, 2006, p.61). 

Para Meadows (1999) existe a suposição que a partir do século XVII, a 

expansão do conhecimento tomou lugar de destaque devido a descobertas 

científicas mais significativas do que as do mundo antigo. O modelo de 

racionalidade que preside à ciência moderna constituiu-se a partir da revolução 

científica do século XVI, e foi desenvolvido nos séculos seguintes, basicamente, no 

domínio das ciências naturais. Ainda que com alguns prenúncios no século XVIII, é 

só no século XIX, que este modelo de racionalidade se estende às ciências sociais 

emergentes. (SANTOS, 2002).  

Pode-se entender que os estudos humanistas começam a ser reconhecidos, 

modificando o modelo até então vigente das ciências naturais. Propostas 
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metodológicas diferenciadas demonstram a transformação dos paradigmas 

anteriores ao século XIX, incidindo em possibilidades de resolver problemas ou 

situações que não foram solucionadas. Nas ciências sociais não há consenso 

paradigmático, pelo que o debate tende a atravessar verticalmente todo o 

conhecimento adquirido (KUHN, 2010). Neste pensar, as transformações sucedem-

se após o entendimento que o conhecimento não precisa seguir uma lógica ou um 

modelo estabelecido, mas apresentar novos olhares, individual ou coletivo, sobre 

temas que estão presentes nas ciências subjetivas, sendo aceitas pela comunidade 

científica. 

 As discussões sobre as divergências epistemológicas entre as áreas 

naturais e sociais, “entre cientistas e titulares de outros conhecimentos – filósofos, 

teólogos, artistas, etc. [...]”. (SANTOS, 2006, p.19). Esses debates, conhecidos 

como a “guerra das ciências” incidiram preferencialmente sobre a natureza e 

validade do conhecimento que produz e legitima as transformações do mundo 

através da ciência. (IDEM, p.19).  

Apresentam rupturas no conhecimento regrado na lógica e racionalidade, 

abrem espaço para entender a visão cognitiva, o ser humano e suas relações com 

a natureza e com seus semelhantes. Transforma- se a construção de novos 

conhecimentos e reflete a necessidade de soluções que atendam a diversificadas 

áreas, principalmente as sociais. “Os diferentes espaços de práticas sociais que 

estruturam a vida social são igualmente espaços de produção de poderes, direitos e 

de formas de conhecimentos [...]” (NUNES, 2006, p. 63). Precisam-se visualizar 

estes espaços, compreendendo as possíveis abordagens inovadoras que 

contribuam para gerar novo saberes, agregando valor independente do ambiente.  

  Sabe-se que a ciência faz parte da historicidade humana, mas como tal, foi 

sendo modificada de acordo com seu tempo. No momento a ciência integra em 

rodas de conversa em todas as áreas do conhecimento, das humanas as exatas, 

cada qual com suas pesquisas. O interesse pela busca do conhecimento faz com 

que a ciência, no sentido de estudo, pesquisa e publicação, siga uma linha 

exponencial de crescimento, mas nem sempre impactando nas necessidades de 

toda a sociedade. 

Em geral, pensar ciência, é pensar em transformação, neste caso, pensar 

em uma ciência social, que envolve processos subjetivos ligados a atividade 
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humana. O homem é um ser complexo, que interage com tudo ao seu redor, se 

relaciona com a natureza e é passível de diversificadas abstrações. Considera-se, 

também, que existem outros conhecimentos que surgem em práticas de pensar e 

agir dos diversificados segmentos da sociedade e por não serem caracterizados 

como científicos, são desprovidos de legitimidade institucional (SANTOS, 1996). O 

conhecimento é intrínseco ao ser humano, dos quais são passados de geração em 

geração, desprovidos de cientificidade, mas agregam valores sociais e até mesmo 

técnicos à sociedade.  

O conhecimento apresenta duas distinções que podem ser consideradas 

opostas, explícito e tácito. Para Nonaka, Takeuchi (2008), o primeiro “[...] pode ser 

rapidamente transmitido aos indivíduos, formal e sistematicamente”. E o segundo, 

“[...] está profundamente enraizado nas ações e na experiência corporal do 

indivíduo, assim como nos ideais, valores ou emoções que ele incorpora”.  

Para Kunh (2010, p. 239) conhecimento tácito “conhecimento que se 

aprende fazendo ciência e não simplesmente adquirindo regras para fazê-lo”. O 

saber fazer e compartilhar com demais membros da comunidade, não é avaliado ou 

validado, mas apresenta alto índice de relevância em determinados contextos da 

sociedade.  

Quando discutimos ciência, é importante destacar as comunidades 

científicas, ambientes formados por especialistas que dominam determinadas áreas 

do saber. A partir de trocas de ideias, pesquisa e experiências, buscam respostas 

para objetivos semelhantes. Todavia, são espaços destinados a pesquisadores que 

compactuam dos mesmos ideais, debatem temas semelhantes e buscam 

reconhecimento de suas pesquisas por parte desta comunidade. 

Sabe-se que o conhecimento científico precisa ser aceito e validado pelos 

pares, e que há divergência entre áreas do conhecimento. Kuhn (2010, p. 235) 

aponta que “o conhecimento científico está fundado na teoria e nas regras, os 

problemas são fornecidos para que se alcance a destreza daquelas”. Algumas 

pesquisas só são reconhecidas se validadas pelas comunidades científicas, [...] a 

necessidade de definir a relevância de vários modos de conhecimento (e das 

formas da sua articulação) em função do contexto da situação e dos objetivos 

daqueles que os mobilizam [...]. (NUNES, 2006, p. 61).   
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O conhecimento é inerente ao homem, independente se senso comum ou 

científico. Todavia em determinados ambientes como instituições de ensino e 

pesquisa que seguem padrões científicos na produção do conhecimento, em geral, 

buscam atender as necessidades de diferentes áreas do conhecimento, como a 

ciência da saúde, comprometidos em gerar conhecimentos específicos para a 

humanidade. O saber não está atrelado a uma determinada ciência, naturais ou 

sociais, pode ser visto como um conjunto de todas as ciências que se interligam e 

permitem olhar o todo, a atividade humana e nossas inquietações.  

Historicamente, a imprensa de Gutenberg, século XV, foi um feito para a 

ciência, o conhecimento deixa de ser local. As atividades de leitura são ampliadas 

incidindo na divulgação do conhecimento. Além de impactar nos processos de 

comunicação de diversificadas pesquisas, emergindo destas inúmeras produções e 

publicações acessíveis para a sociedade.  

Conforme Meadows (1999, p. 8) “o processo de acumulação de 

conhecimento envolve trocas de informações para fomentar novo conhecimento e 

para isso, além da acumulação, é necessário a divulgação desse conhecimento 

[...]”. O processo de publicização não deixa de ser um processo social, em que há 

compartilhamento constante de conhecimento. 

O crescimento do conhecimento produzido contou com o impulso do 

progresso dos recursos tecnológicos, “o desenvolvimento das tecnologias, da 

produção, da informação e da comunicação fez com que se criassem 

simultaneidades temporais entre pontos cada vez mais distantes no espaço [...]”. 

(SANTOS, 2002, p. 193). Com as ferramentas tecnológicas mais aprimoradas, no 

momento atual, empresas desenvolvem plataformas cada vez mais aprimoradas 

para o incentivo a publicação e seu compartilhamento.  

 Pode-se citar academia.edu - https://www.academia.edu - que já conta com 

53.272.804 acadêmicos inscritos, incidindo no compartilhamento das produções 

científicas ao redor do mundo. No site consta que são em torno de 36 milhões de 

visitante únicos por mês. E a researchgate1 - www.researchgate.net – que conta 

com mais de 13 milhões de membros. Conectar pesquisadores mundialmente, 

socializando conhecimentos e experiências.  

                                                
1
 Acesso ao site em julho de 2017. 
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 Por isso comenta-se que a ciência está sendo compartilhada entre cientistas 

do mundo, e esses recursos tecnológicos dinamizam o processo de socialização do 

saber. Assim como modifica o acesso as publicações, pois agora pode escolher, na 

maioria dos casos, por publicações impressas ou digitais.  

Romperam-se barreiras de tempo e espaço, aproximou pesquisadores e a 

pesquisa tornou-se um elo entre diferentes comunidades do mundo. “A ciência e a 

tecnologia aumentaram a nossa capacidade de ação de uma forma sem 

precedentes, e, com isso, expandiram a dimensão espácio-temporal dos nossos 

actos”. (SANTOS, 2002, p.58).  

A sociedade está em constante busca de novos conhecimentos, na ânsia de 

conhecer e compreender tudo que a cerca, aumentam os estudos, as publicações e 

socializa-se constantemente saberes que valorizam a ciência, observa-se, 

analisam-se com o intuito de solucionar problemas, estas observações permitem 

gerar conhecimentos que fazem parte da ciência normal, e segundo Kuhn (2010) 

“significa a pesquisa fortemente baseado em uma ou mais realidade científicas”.  

A capacidade de resolver as diferentes questões apresentadas assemelha a 

ciência com um imenso quebra-cabeça, que necessita ser resolvido, encaixada 

todas as peças na espera de soluções plausíveis. Kuhn (2010, p.59) “o indivíduo 

que é bem-sucedido nessa tarefa prova que é um perito na resolução de quebra-

cabeças”.  

Pode-se pensar no pesquisador, que comprometido em resolver as questões 

de pesquisa que surgem se torna um especialista reconhecido pelos pares e aceito 

na comunidade científica. Neste sentido, existem os critérios metodológicos e 

epistemológicos que são respeitados e seguidos, abandonando os demais 

conhecimentos não validados, incidindo em contribuições para sociedade.  

No Brasil, alguns momentos foram marcantes para a Ciência como a criação 

da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SPBC, criada em 1948, com 

a proposta de afirmação do pensamento científico e de luta pelo progresso da 

ciência brasileira.  Assim como a criação do Conselho Nacional de Pesquisas e a 

Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ambos na 

década de 50, com o intuito de promover a pesquisa e incentivar a formação de 

pessoal especializado (SGUISSARD, 2009).  Entende-se que com estes espaços, a 
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produção do conhecimento ganha destaque, e as universidades como espaço para 

desenvolver a pesquisa.  

Em geral, as universidades são vistas como centros de produção de 

conhecimento, em que o fazer ciência é parte do cotidiano das suas ações. 

Conforme Santos (1996, p.188) “[...] a verdade só é acessível para quem a procura 

sistematicamente, a investigação é o principal objetivo da universidade [...]”, nestes 

espaços são desenvolvidos conhecimentos científicos que tendem a olhar para as 

necessidades da sociedade.  

Este fato pode colaborar com a ideia de que universidade é o espaço no qual 

desenvolvemos a consciência de nós mesmos (SANTOS, 1996), mas também pode 

influenciar no olhar sobre o outro e nas práticas desenvolvidas. “[...] a universidade 

deve ser um centro de cultura, disponível para a educação do homem no seu todo, 

[...] a universidade ensina e mesmo o ensino das aptidões profissionais deve ser 

orientado para a formação integral”. (IDEM, p.188).  

A universidade se volta para a formação humana em seus diversos 

segmentos, cultural, educacional e profissional permitindo ao homem alcançar 

determinados valores, modificando seu cotidiano. Cabe-nos salientar que a ideia de 

universidade foi sendo modificado ao longo dos anos.  

Uma das transformações da universidade é olhar, além do ensino e a 

pesquisa, para a extensão. Aproximar a sociedade destes espaços, possibilitando 

respostas que auxiliem suas práticas.  Tem-se um número crescente de estudantes, 

fato que no passado era limitado a certos grupos, favorecendo as classes sociais 

mais abastadas. Incentivando a criação de novos cursos, e por consequência 

desenvolvendo saberes inovadores. Acredita-se que o ensino está intrinsecamente 

ligado ao processo de produção de conhecimento.  

A partir das mudanças econômicas e políticas que foram acontecendo 

mundialmente, novos conhecimentos foram produzidos. No regime capitalista atual 

o mercado é competitivo, e o processo educação-trabalho é uma realidade 

inquestionável. São cobrados conhecimentos e titulações para inserir-se nos 

espaços desejados, neste sentido a universidade carrega uma grande 

responsabilidade, pois precisa se ajustar a esta realidade, modificando processos, 

tornando-se mais maleáveis e motivando o desenvolvimento pessoal de seus 

estudantes.  
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Para Santos (1996, p. 196) “a educação que fora inicialmente transmissão de 

alta cultura, formação de caráter, [...] passou também a ser educação para o 

trabalho, ensino de conhecimentos utilitários [...]”. O papel da universidade se 

transforma neste sentido, o conhecimento precisa atender este novo público. Além 

da formação acadêmica voltada para aperfeiçoar pesquisadores, a realidade aponta 

para a criação de conhecimentos técnicos voltados para o perfil profissional atuante 

no mercado de trabalho. 

Currículos, políticas educacionais, administração e gestão precisam 

acompanhar este perfil que procura a Universidade para se especializar, são 

necessários conhecimentos especializados, recentes e inovadores, que unam a 

teoria e a prática, incentivando processos reflexivos, não alienantes, sobre o 

conhecimento técnico.  

O acesso à Educação Superior no Brasil tem se destacado pelo crescimento, 

tornou-se democrático, além do envolvimento na produção do saber. A cultura 

popular, educação e trabalho, as experiências teóricas e práticas se unem. A 

universidade precisa estar preparada para atender a expansão que vive, assim 

como atender o perfil do estudante que está ingressando. 

No entanto, a produtividade científica não pode ser entendida como 

procedimento único da universidade, o conhecimento não é limitado a estes 

espaços. Para Santos (2005, p. 155) “o conhecimento universitário [...], um 

conhecimento predominantemente disciplinar cuja autonomia impôs um processo 

de produção relativamente descontextualizado em relação às premências do 

quotidiano da sociedade”.  

Na realidade atual, institutos, centros de pesquisa, empresas, indústrias, 

desenvolvem conhecimentos especializados que a partir de um mercado dinâmico 

precisam inovar constantemente. Neste contexto, o conhecimento deveria ser 

compartilhado entre esses espaços principalmente para a formação de recursos 

humanos qualificados. 

O papel da Pós-Graduação na produção de saberes é assunto relevante 

neste contexto. A mesma é vista, em geral, como espaço para formar docentes, 

pesquisadores e profissionais técnicos de alto nível. Sua função está fortemente 

ligada a pesquisa, e a produzir conhecimentos que contribuam para o país. Para 

Burke (2003, p.37) “O contexto institucional do conhecimento é parte essencial de 
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sua história. As instituições desenvolvem impulsos sociais próprios, além, de 

estarem sujeitas a pressões próprias”. 

O desenvolver pesquisa e compartilhar com a sociedade, assim como 

oferecer produtos e serviços inovadores, é um dos feitos sociais que a destaca para 

a comunidade nacional e internacional.  

Observa-se que a publicização está fortemente ligada a status sociais, pois 

os autores não são recompensados monetariamente, mas sim com o 

reconhecimento de seus estudos. A produção desses pesquisadores é uma 

contribuição para a ciência e seus pares. Nesta dinâmica se criam grupos de 

pesquisa que desenvolvem redes de saber, discutem temas semelhantes e validam 

a cientificidade da pesquisa, a sua difusão gera verdadeiras ações sociais em 

benefício da população. 

2.2 A Pós-Graduação Brasileira 

 

No Brasil, o processo de criação das Universidades pode ser considerado 

relativamente recente se compararmos com instituições de outros países, é 

perceptível a expansão destas instituições, que estão se adaptando a 

democratização e as mudanças de perfil dos seus ingressantes.  

Geralmente as nações orgulham-se da velhice de suas universidades, o 
Brasil vai distinguir-se pela extrema juventude do seu vasto aparelho 
universitário. Com a radical transformação do saber e da cultura do nosso 
tempo, ele poderá incorpora-la, sem nenhuma das resistências e 
empecilhos do passado, nos seus mais recentes desenvolvimentos e 
conquistas. (TEIXEIRA, 2005, p. 204).  

Europa e Estados Unidos possuem renomadas instituições que foram 

criadas nos séculos anteriores, fato que pode indicar possíveis influencias nos 

processos que instituíram este nível de ensino em nosso país. Historicamente, 

podemos considerar a Universidade de Bologna (1088), século XI, como uma das 

primeiras instituições a ser criada, sob o domínio do Cristianismo, seguia os 

regulamentos impostos pela Igreja, e a teologia era área que dominava o 

conhecimento.  “A universidade no século XI, era uma escola de fundação pontifícia 

(posteriormente, imperial), cujos membros gozavam de privilégios eclesiásticos 

(direito de ter renda), o que reforçava a autoridade da Igreja [...]”. (TAUCHEN, 

2009). 
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 Com a Idade Média chegando ao fim, as universidades passam por 

transformações, algumas perderam prestígio e o domínio da igreja enfraqueceu. 

Movimentos como o Renascimento e o Iluminismo influenciam a concepções das 

novas universidades, o conhecimento tradicional abre-se para novas ideias, fato 

que favorece o surgimento das Academias, que buscam conhecimentos inovadores 

e prestigiam as humanidades e a sociabilidade do saber (BURKE, 2003). 

As universidades seguem um longo caminho para se constituírem como 

centro de pesquisas. Para Tauchen (2009, p.39) somente no “início do século XIX, 

na Alemanha, a universidade vem, efetivamente, a se constituir como um centro de 

busca da verdade, da investigação e da pesquisa”. Influencias que a universidade 

atual carrega em sua constituição. Enquanto as Universidades Alemãs direcionaram 

suas pesquisas para áreas mais socais ou humanas, as Universidades Americanas 

se estruturaram com um caráter mais aplicado, visualizando o desenvolvimento da 

economia e a formação profissional.  

Compreende-se que a intenção maior das Universidades, desde sua criação 

foi “cultivar e transmitir o saber humano acumulado” (WANDERLEY, 2003, p.37), e 

no percurso do seu desenvolvimento a necessidade de produzir novos saberes a 

torna grande produtora de conhecimentos, com pesquisas em todas as áreas. No 

Brasil, estes espaços ganham ênfase para a formação profissional, fato que foi 

sendo transformado no desenvolvimento das universidades.  

A criação de nossas universidades apresenta diversificados momentos, as 

primeiras universidades como a de Manaus em 1909, de São Paulo em 1911, e do 

Paraná em 1912 (ALMEIDA, GUIMARÃES, 2013). No entanto, somente em 1915, 

pelo decreto nº 11.530, que se discute instituir a universidade. Este decreto dispõe 

a respeito da instituição de uma universidade, determinando em seu art. 6º: 

 
O Governo Federal, quando achar oportuno, reunirá em universidade as 
Escolas Politécnicas e de Medicina do Rio de Janeiro, incorporando a elas 
uma das Faculdades Livres de Direito, dispensando-a da taxa de 
fiscalização e dando-lhe gratuitamente edifício para funcionar. (FAVERO, 
2006, p. 22). 
 

No ano de 1920, já com o Decreto nº 14.343, é instituída a Universidade do 

Rio de Janeiro, executando o referido decreto. Esta pode ser considerada a 

primeira Universidade oficial do país. “Reunidas aquelas três unidades de caráter 

profissional, foi-lhes assegurada autonomia didática e administrativa. Desse modo, 

a primeira universidade oficial é criada” (FAVERO, 2006, p.22). Na década de 30, o 
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estatuto das Universidades é promulgado por Francisco Campos, a partir do 

Decreto nº 19.852, que discute a organização das universidades, entre elas as 

distinções entre universidades públicas e particulares, além da administração das 

mesmas.  

Neste período o país encontrava-se em um sistema ditatório, repercutindo 

em movimentos que influenciaram os processos educacionais. Como comenta 

Teixeira (2005, p.12) “a oposição entre liberais e autoritários cristalizou-se na 

Revolução Constitucionalista de 1932, reproduzindo-se nas visões sobre as 

políticas educacionais, inclusive na formação das primeiras universidades 

brasileiras modernas”. Reitera o nascimento das universidades e a importância 

dessas para o desenvolvimento deste país “Trata-se [na Universidade] de manter 

uma atmosfera de saber para preparar o homem que o serve e o desenvolve”. 

(IDEM, p. 13). 

Outros acontecimentos marcaram a história da Educação Superior no país, 

como o engavetamento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Superior de 

1961, assim como a dificuldade de aceitação de uma educação igualitária. E como 

exposto por Teixeira (2005): 

O dever do governo - dever democrático, dever constitucional, dever 
imprescritível - é a criação de uma escola primária capaz de fornecer ao 
povo brasileiro uma formação indispensável a seu trabalhador comum. 
Precisamos de uma escola média que atenda as variedades e aptidões do 
brasileiro e uma escola superior onde a alta cultura e delicada 
especialização sejam conjugadas. (TEIXEIRA, 2005, p, 19). 
 

A educação Superior, assim como outros níveis precisam ser entendidas 

como políticas prioritárias de um país, são sistemas que diretamente influenciam as 

organizações socioeconômicas. Em relação aos êxitos alcançados, volta-se o olhar 

para a Pós-Graduação, que hoje se destaca, apesar de sua caminhada ainda 

jovem.  

Neste contexto, é viável comentar que somente na década de 60 a Pós-

Graduação se torna algo palpável, neste período tem-se o parecer 977/65, de 

Newton Sucupira que traça linhas para sua implantação em todo o território 

brasileiro, assim como a distinção dos níveis de mestrado e doutorado, preparando 

pesquisadores e professores para o nível superior. O mesmo se justifica na 

necessidade de espaços especializados para o avanço dos estudos e pesquisas, na 

área de ciência e tecnologia em um momento de crescente demanda social por 

qualificação. (BOMENY, 2001). 
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 A Pós-Graduação também vai encontrar problemas para sua 

regulamentação, itens como estrutura, recursos e políticas são pontos que 

demonstram que não foi tranquilo o caminho percorrido para alcançar a posição que 

se encontra no momento. Para Beiguelman (1997, p.34) “eram poucas as 

universidades brasileiras onde era possível a realização de estudos de pós-

graduação, além do que, nesta época, a pós-graduação brasileira por seguir o 

modelo francês antigo, visava apenas o doutorado”. Ou seja, não se discutia, o 

mestrado e o doutorado eram realizados por uma parcela reduzida da sociedade.  

Já no ano de 1946, pelo Decreto nº 21.32, foi aprovado o Estatuto da 

Universidade do Brasil que discorre no art. 71 os cursos de Pós-Graduação que se 

destina à especialização profissional, ficando os cursos de doutorado a critério do 

regimento da universidade, já o art. 77 da mesma lei, comenta que “os cursos de 

doutorado serão criados pelas escolas e faculdades e definidos nos respectivos 

regimentos, segundo conveniências específicas”. (BRASIL, 1946).  

Com o intuito de promover o aperfeiçoamento das pessoas envolvidas no 

Ensino Superior, acompanhar o crescimento intelectual e da produção do 

conhecimento do país, é criada agência de fomento Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes no ano de 1951.  

Como missão a agência apresenta as atividades que acompanha como a 

avaliação da pós-graduação stricto sensu, o acesso e divulgação da produção 

científica e o fomento da formação inicial e continuada de professores para a 

educação básica nos formatos presencial e a distância. (CAPES, 2015). A agência 

evidencia o sistema de avaliação que coordena, no qual se justifica pela busca de 

qualidade nos programas de Mestrados e Doutorado, e a partir destes resultados, 

desenvolve políticas que fomentam a pós-graduação no país. 

Na década de 1960 tem-se a Reforma de 68, Lei 5.540/68, que normaliza o 

funcionamento do Ensino Superior, a reforma acaba com a cátedra, unifica o 

vestibular, passando a ser classificatório, agrupa as faculdades em universidade, e 

segundo Aranha (1996, p. 214), a nomeação dos reitores e diretores de unidade 

(divisão em departamentos) dispensa a necessidade de ser do corpo docente da 

universidade, podendo ser qualquer pessoa de prestígio da vida pública ou 

empresarial.  
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Foi instituído nesta mesma lei a indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão, com ênfase na extensão como processo para as melhorias das 

condições da vida. No ano de 1996 a Lei nº 9.394, estabelece as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB, melhorando o sistema Educacional no país. O 

sistema se modifica, abrindo espaço para a Educação a distância, graduação em 

tecnologias, centros universitários e potencializou o papel social das instituições. 

(COLOMBO et al. 2011).  

Entende-se que a Universidade é vista como espaço para formação 

intelectual e cultural, a atividade de pesquisa é inerente a estas instituições. Delas 

se esperam envolvimentos mais amplos com a sociedade, que por vezes não são 

atendidos devido a políticas principalmente financeiras. Para Santos (1996, p.189) 

“a explosão das funções foi, afinal, o correlato da explosão da universidade, do 

aumento dramático da população estudantil e do corpo docente, da proliferação das 

universidades, da expansão do ensino e da investigação a novas áreas do saber”.  

A universidade transformou-se, no passado entendia-se como espaço de 

formação intelectual e cultural, no presente se volta para o trabalho e suas práticas 

especializadas, gerando saberes mais técnicos em atenção ao mercado de 

trabalho. No domínio do ensino, os objetivos da educação geral e da preparação 

cultural colidem, no interior da mesma instituição, com os da formação profissional 

ou da educação especializada, uma consolidação detectável na formulação dos 

planos de estudo da graduação e na tensão entre esta e a pós-graduação. 

(SANTOS, 1996, p.189). 

Em relação a Pós-Graduação, encontra-se pautada pelo Sistema Nacional 

de Pós-Graduação, que é reconhecido pela comunidade e referenciado por suas 

políticas para este nível de ensino, criado na década de 50, o SNPG apresentava 

como missão inicial “qualificar os professores das universidades. Essa missão foi 

sendo ampliada e o sistema passou a contribuir para a formação de novos 

pesquisadores e para a ampliação da pesquisa nacional”. (BRASIL, 2010, p.156).  

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 

responde, além de outras demandas, pela distribuição dos cursos de mestrado e 

doutorado pelo país. Além de fomentar projetos e propostas para a pesquisa. A 

interação que se discute com os demais níveis de ensino, tende a corroborar com a 
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qualificação dos profissionais que atuam nestes espaços e com isso alcançar as 

melhorias propostas para a Educação básica.  

A Capes apresenta projetos como Pibid2, OBEDUC3, Prodocência4, Parfor5, 

Novos Talentos6 e Life7 que explicitamos no início do trabalho, e como exposto pela 

agência, seguem algumas vertentes como a formação de qualidade, integração 

entre pós-graduação, formação de professores e escola básica, e produção de 

conhecimento. (CAPES, 2015). Esses projetos demonstram que as Universidades, 

Graduação e Pós-Graduação, podem dialogar transformando suas práticas em prol 

da sociedade.  

A Pós-Graduação é reconhecida em vários segmentos e comunidades, 

nacionais e internacionais, “ilha de eficiência que é a pós-graduação, no oceano 

revolto da educação brasileira” (BIANCHETTI, 2009, p.32), é responsável pelo 

crescimento da produção científica brasileira, um dos fatos que não acontece com 

demais níveis do ensino. Para Sguissardi (2005, p.280) “a história da Capes 

confunde-se com a da Pós-Graduação”, tanto pela sua institucionalização, que 

ocorre no mesmo período, quanto os processos que se relaciona a ela e que a 

Capes precisa acompanhar.  

Para assegurar a qualidade dos Programas de Pós-Graduação, no ano de 

1976 a agência implementa o Sistema de Avaliação da Pós-Graduação, esse 

sistema atinge todos os programas stricto sensu e estabelece padrões a serem 

seguidos, assim como o reconhecimento e abertura de novos cursos. Consta na 

página da Capes (2015) que o sistema busca metas como:  

Certificação da qualidade da pós-graduação Brasileira (referência para a 
distribuição de bolsas e recursos para o fomento à pesquisa); Identificação 
de assimetrias regionais e de áreas estratégicas do conhecimento no 
SNPG para orientar ações de indução na criação e expansão de 
programas de pós-graduação no território nacional. (CAPES, 2015). 
 

                                                
2
 O Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica. 

3
 O programa visa, principalmente, proporcionar a articulação entre pós-graduação, licenciaturas e escolas de educação 

básica e estimular a produção acadêmica e a formação de recursos pós-graduados, em nível de mestrado e doutorado. 
4
 O Programa de Consolidação das Licenciaturas é uma ação da Capes cuja finalidade é o fomento à inovação e à elevação 

da qualidade dos cursos de formação para o magistério da Educação Básica, na perspectiva de valorização da carreira 
docente. 
5
 Programa emergencial instituído para atender o disposto no artigo 11, inciso III do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 

2009 e implantado em regime de colaboração entre a Capes, os estados, municípios o Distrito Federal e as Instituições de 
Educação Superior – IES. 
6
 O Programa Novos Talentos tem como objetivo apoiar propostas para realização de atividades extracurriculares para 

professores e alunos da educação básica, tais como cursos e oficinas, visando à disseminação do conhecimento científico, ao 
aprimoramento e à atualização do público-alvo e à melhoria do ensino de ciências nas escolas públicas do país. 
7
 Visa selecionar propostas que tenham por objetivo a criação de laboratórios interdisciplinares de formação de 

educadores. (CAPES, 2016). 
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O sistema de avaliação impulsiona a expansão do Sistema Nacional de Pós-

Graduação – SNPG, que busca incentivar a formação pós-graduada de docentes 

para todos os níveis de ensino, e formação de recursos humanos qualificados para 

o mercado não acadêmico e o fortalecimento das bases científica, tecnológica e de 

inovação (CAPES, 2015).  

Entendido, por muitos, como referência de qualidade para os Programas de 

Pós-Graduação, o sistema de avaliação é reconhecido pela comunidade científica, 

e busca incentivar o desempenho dos cursos, uma vez que quanto maior o 

reconhecimento do programa, em geral, maior pode ser o apoio ao pesquisador. 

(BALBACHEVSKY, 2005).  

Políticas de avaliação externa, ou seja, a avaliação é realizada pelos pares, 

outros pesquisadores que estão envolvidos na área, mas são imparciais no 

processo, aumenta a credibilidade do sistema. No entanto o mesmo segue 

parâmetros quantitativos, que por vezes pode não atender aos objetivos do 

programa, e seu olhar se concentra, em grande parte, na pesquisa e na 

produtividade científica.  

Fato que pode gerar alguns desconfortos como Sguissardi (2009, p.168) 

comenta que o modelo “se caracteriza muito mais como um conjunto de 

procedimentos e de ações de regulação e controle para acreditação ou garantia 

pública de qualidade no interesse do Estado [...]”. Para Spagnolo, Souza (2004) 

“menor atenção é dada tradicionalmente, ao ensino, a extensão, à cooperação com 

outros setores empresariais e governamentais e aos impactos que as atividades 

desenvolvidas nos programas possam ter na sociedade”. Já Kuenzer; Moraes 

(2005, p.1.348) argumentam que “ainda não se descobriu uma fórmula razoável e 

rápida para avaliar a qualidade em termos de impacto social e científicos dos 

produtos na qualidade de vida, na democratização social e econômica [...]”. 

Em geral, percebe-se que o sistema de avaliação tem fornecido subsídios 

para estudos sobre a temática como Horta; Sguissard; Cury; Bianchetti; Kuezer; 

Moraes (2009), que apresentam discussões sobre o processo e apontam algumas 

críticas e possíveis sugestões as avaliações; como o cuidado com a avaliação de 

diferentes áreas do conhecimento, a qualidade além da quantidade, as ações 

sociais que saem da Pós-Graduação, tempo de avaliação, processo formativo, 

entre outros. Compreende-se que estas críticas, podem incidir em mudanças e 
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melhorias no Sistema de Avaliação da Pós-Graduação, já reconhecido pelo público 

acadêmico.  

Dialogar sobre a Pós-Graduação, seu sistema de avaliação e agência que a 

regulamenta, suscita que se estudem os documentos que normatiza e implementa 

este nível de ensino no país. Políticas foram traçadas para nortear e acompanhar 

sua expansão, além de critérios de qualidade. Neste pensar têm-se os Planos 

Nacionais da Pós-Graduação - PNPG, que são disponibilizados de tempos em 

tempos, discutindo o desenvolvimento da Pós-Graduação, orientações, metas e 

diretrizes a serem seguidas. 

O I Plano Nacional de Pós-Graduação - I PNPG (1975-1979) expõem as 

primeiras discussões sobre as atividades desenvolvidas nas Universidades e 

centros de pesquisas. Como consta no documento (BRASIL, 1974): 

  
O conjunto de análises e estratégias contido neste documento servirá de 
referência para as medidas a serem tomadas em todos os níveis 
institucionais de coordenação, planejamento, execução e normalização das 
atividades de Pós-Graduação, durante 5 (cinco) anos, a partir de 1975.  

 
Entre as políticas expressas tem-se a integração entre o ensino e a 

pesquisa, e a articulação entre os diferentes níveis, assim como o ensino superior é 

setor de formação de recursos humanos para os demais níveis de ensino e para a 

sociedade, que os níveis de mestrado e doutorado são para formação docente para 

o ensino superior (BRASIL, 1974).  

Os debates que acontecem hoje, sobre a integração entre os diferentes 

níveis de ensino, já aconteciam na década de 70, assim como, a necessidade de 

recursos humanos preparados para atender diversificados setores, como a 

indústria, em benefício da sociedade. O país estava em crescimento, e com fortes 

demandas de profissões novas e especialidades “toda estrutura educacional se 

encontra submetida uma pressão de escolarização, em todos os níveis [...]” (IDEM, 

1974, p.122). Com objetivos bem evidenciados, no qual busca “transformar as 

universidades em verdadeiros centros de atividade criativa permanente”. (IDEM, 

p.125).  

O I PNPG expõe que as Universidades são espaços para desenvolver 

saberes e a cultura do país, ensino e pesquisa para as transformações materiais e 

culturais, com olhar no crescimento social e formar recursos humanos para o 

sistema produtivo e educacional (BRASIL, 1975). Outras demandas são 
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evidenciadas como expansão da Pós-Graduação, a regionalização, muitos 

estudantes não voltam para seu local de origem e a necessidade de verbas 

financeiras. 

 No II PNPG, aprovado pelo Decreto nº 87.814 no ano de 1982 aponta que “o 

objetivo central consiste na formação de recursos humanos qualificados para 

atividades docentes, de pesquisa em todas as modalidades, e técnicas para 

atendimento às demandas dos setores público e privado” (BRASIL, 1982). Ainda é 

enfatizada a formação humana, a mesma precisa apresentar domínio especializado 

em suas atividades desenvolvidas, não se condicionando a ser um reprodutor de 

conhecimentos, apresentando contribuições inovadoras para a especialidade 

escolhida (IDEM, 1982).  

As desigualdades regionais e institucionais também são tópicos discutidos, 

ainda hoje, percebe-se que não é uniforme a expansão da Pós-Graduação pelo 

país, todavia não se compara com décadas passadas que esta modalidade de 

Ensino atendia, em geral, os grandes centros. As regiões mais pobres 

“necessitavam de recursos humanos capazes de enfrentar com competência os 

problemas fundamentais que marcam a sua realidade socioeconômica”. (BRASIL, 

1982).  

O II PNPG aponta uma problemática, que pode ainda existir na conjetura 

atual. Aprovam cursos que atendem determinadas áreas, que já contam com 

ofertas aceitáveis e que não exigem grandes investimentos. Implicando na 

dispersão de cursos e não incentivando a formação de centros de qualidade. 

Conforme consta no PNPG, 1982, p.181: 

 
[...] a tendência â proliferação de cursos em especialidades que requerem 
pequeno volume de investimentos; uma expansão que excede â 
disponibilidade de recursos humanos e financeiros e prejudica, pela 
dispersão, a consolidação dos centros de qualidade. 
 

São necessários ajustes que impliquem em prevenir essas dispersões e 

promover a oferta de cursos em todas as áreas do saber. Aqueles que já contam 

com números aceitáveis de cursos, sejam fomentados políticas para alcançar a 

qualidade desejada nos programas. 

Para a Pós-Graduação é esperada a excelência, tanto na formação de 

recursos humanos quanto na produção do conhecimento, pensando em setores 

estratégicos para o desenvolvimento do país como a economia, política e 
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tecnologias, além de discutir as estruturas culturais e sociais.  Para obter êxito, 

esforços das Universidades e do governo em relação a recursos, serão 

fundamentais.  

O envolvimento da Universidade é determinante para a qualidade dos cursos 

e o governo para o financiamento de projeto e pesquisas. “Cabe a Universidade ou 

instituição acadêmica zelar pela qualidade de seus cursos de pós-graduação, 

desestimulando os que não têm maiores possibilidades de recuperação”. (BRASIL, 

1982, p.137). Fica evidente que neste plano que a discussão central é a formação 

de pessoas na Pós-Graduação, apresentando dois modelos diferentes de formação 

o profissional técnico e o pesquisador, ambos devem apresentar domínio em sua 

função. 

É perceptível que a Pós-Graduação se volta para a formação, desde o 

profissional que vai atuar no mercado de trabalho, que demanda de técnicas 

especializadas até a formação para o magistério superior e a pesquisa.  

O III PNPG - 1986-1989 - foi publicado, e apresenta considerações sobre os 

planos anteriores, que orientaram a Pós-Graduação até o momento. Como a 

melhoria na qualidade dos cursos e a produção do conhecimento.  O documento 

enfatiza “a institucionalização e a ampliação da pesquisa nas Universidades e a 

integração da Pós-Graduação ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia” 

(BRASIL, 1986, p.194) e salienta o “intercambio pós-graduação com setores 

produtivos e com outros níveis do sistema educacional”. (IDEM). 

As informações presentes no documento reforçam a ideia do papel da Pós-

Graduação na formação profissional e no envolvimento com a qualidade de vida 

humana, ao entender que “cabe o duplo papel de formar recursos humanos de alto 

nível e de contribuir, por meio da pesquisa, para a solução de problemas sociais, 

econômicos e tecnológicos”. (BRASIL, 1986, p.196). Neste contexto é relevante o 

incentivo para pesquisas de qualidade que podem colaborar para a sociedade. 

Essas pesquisas partem da formação de excelência de pesquisadores e 

profissionais de diversificadas áreas que compactuam para o crescimento do país. 

As análises sobre a expansão e qualidade da Pós-Graduação ganham 

ênfase, e demonstram que desde o I PNPG até o III PNPG houve melhoria de 

estrutura, de formação docente, na produção de pesquisas e desenvolvimento de 

teses e dissertações (BRASIL, 1986). No entanto, também aponta que ainda 
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existem problemas a serem solucionados “40% dos cursos de Pós-Graduação 

ainda apresentam deficiências, indefinições e baixa produtividade, comprometendo 

a qualidade na formação de recursos humanos”. (IDEM, p.198).  

As interlocuções esperadas entre a Pós-Graduação e Graduação, além do 

ensino e pesquisa não acontecem como o esperado. A pesquisa fica a cargo da 

Pós-Graduação e o ensino ficou limitado a graduação que por vezes não apresenta 

motivação para inovar ou não se tornar somente um espaço para conhecimentos 

prontos. Como evidenciado no III PNPG ao discutir as influências da Pós-

Graduação: 

[...] as atividades de investigação científica e de geração de novos 
conhecimentos têm apenas, e pobremente, coexistido com um ensino de 
graduação pouco vivo e ativo, fundamentalmente confinado à repetição de 
conhecimentos prontos e acabados. Desse modo, o ensino de graduação 
tem-se beneficiado pouco da criatividade e do espírito crítico inerente às 
atividades de pesquisa. Contudo, nem a coexistência com a pós-
graduação, nem a absorção de pessoal qualificado poderá transformar o 
ensino de graduação, enquanto os estímulos para a pesquisa estiverem 
restritos à pós-graduação. (BRASIL, 1986, p. 202). 

 

A produção de conhecimentos inovadores poderá ter maior êxito se existir a 

interligação entre os diferentes níveis de ensino, Pós-Graduação e Graduação, 

deixando de ser domínio só de um nível de ensino. Fato que a Pós-Graduação 

pode colaborar, uma vez que a mesma conta com recursos humanos qualificados e 

processos de imersão na pesquisa.  

Assim como a relação com as áreas do conhecimento e o setor produtivo, 

áreas voltadas mais para ações pedagógicas e as áreas para o mercado “poucos 

mecanismos adequados para uma interação mais eficaz do interesse explicitado 

nas políticas governamentais de desenvolvimento científico e tecnológico [...]”. 

(BRASIL, 1986, p.196). 

Com todas as discussões que organizaram a Pós-Graduação na década de 

80, ainda não se apresentava os padrões de qualidade desejada, havia deficiência 

de legislações para o funcionamento.  Como a valorização do quadro docente, 

incentivo aos discentes em relação a bolsas de estudo, pesquisa qualitativa e a 

evasão de discentes (BRASIL, 1986). Com essas demandas o III Plano apresenta 

no item 5 do documento, as diretrizes e estratégias para alcançar o sucesso 

esperado, como: 

[...] consolidar as instituições universitárias enquanto ambientes 
privilegiados de ensino e de geração de conhecimentos e promover a 
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institucionalização da pesquisa e da pós-graduação por meio do destaque 
de verbas orçamentárias específicas. Consolidar a pós-graduação, ao 
garantir sua qualidade e assegurar o seu papel como instrumento de 
desenvolvimento científico, tecnológico, social, econômico e cultural [...], 
entre outras. (BRASIL, 1986, p. 209). 

 

Assim, é esperado da Pós-Graduação um crescimento visível nos próximos 

anos e o seu envolvimento para o desenvolvimento do país, que a mesma 

influencie setores produtivos, além do acadêmico, repercutindo em questões 

fundamentais para a sociedade. Para Hostins (2006, 141) “a avaliação do 

desempenho do sistema torna-se o centro das preocupações e, por fim, a ênfase 

recai sobre o desenvolvimento da pesquisa na universidade e o estreitamento das 

relações entre ciência, tecnologia e setor produtivo”.  

Com novas expectativas e ajustes para a Pós-Graduação, temos as 

discussões que norteariam o IV PNPG que aconteceu no ano de 1996. No entanto, 

não foi realizado, como comenta Kuenzer; Moraes (2009, p. 185) “a formulação do 

IV PNPG, que acabou por não se viabilizar em face de várias restrições, entre elas 

a orçamentária [...]”.  

Neste contexto, chegamos no V PNGP que discutiu a Pós-Graduação em um 

cenário mais recente, 2005 – 2010, enfatizando que o “Sistema Educacional e fator 

estratégico no processo de desenvolvimento socioeconômico e cultural da 

sociedade brasileira”. (BRASIL, 2005, p. 8). 

A Pós-Graduação está sendo considerada uma das realizações do sistema 

educativo, e que as políticas indutivas, que são apresentadas no decorrer das 

décadas, se tornaram produtos para tal feito. Algumas ideias são similares aos 

planos anteriores como a integração da Pós-Graduação e a Graduação, a 

capacitação docente, da Educação Básica a Superior. (BRASIL, 2005). É 

perceptível, a partir dos dados apresentados neste documento, que este nível de 

ensino está expandindo, houve aumento de instituições, docentes e discentes, 

todavia ainda existem as assimetrias regionais, fato já discutido desde o I PNPG. 

Novos cursos em diversificadas áreas do conhecimento foram 

disponibilizados e aumento de bolsas de estudo, além do aumento na produção 

científica. Os destaques são vários, e novas demandas são criadas, o destino dos 

mestres está em pauta, muitos não ficam na academia, vão para outros setores do 

mercado, sendo plausível mudanças que atenda esta realidade, “constata-se que 
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uma parcela significativa exerce suas atividades em setores não acadêmicos”. 

(BRASIL, 2005, p.43). 

O V PNPG (IDEM) “aponta a existência de iniciativas inovadoras visando a 

formação de novos programas para atender as demandas diferenciadas, ou a 

construção de novas parecerias interinstitucionais buscando maior eficiência”. Mas 

devido ao engessamento do modelo vigente é compreensível que novas propostas 

sejam articuladas, como a “flexibilização do modelo da Pós-Graduação”; 

“profissionais de perfis diferenciados” e “atuação em rede, para diminuir os 

desequilíbrios regionais”. (BRASIL, 2005, p.43).  

O contexto exposto permite visualizar o Mestrado Profissional como espaço 

para atender estas realidades que vão além das atividades acadêmicas e permitem 

que profissionais busquem na Pós-Graduação qualificações apuradas condizentes 

com suas práticas profissionais.  

Em relação as assimetrias regionais, as regiões Sudeste e Sul se destacam 

pelo desenvolvimento e consolidação do sistema de Pós-Graduação, diferente das 

demais regiões em que as desigualdades são visíveis. “O sistema continua 

concentrado na região Sudeste e a região Sul [...] ocupa lugar de visibilidade no 

Sistema”. (BRASIL, 2005, p. 45-46). As regiões apresentam peculiaridades que 

precisam ser priorizadas, mas somente com políticas públicas e investimentos que 

se torna possível a equidade entre as regiões. 

No trabalho de Moraes (2013) as assimetrias da Pós-Graduação ficaram 

mais evidentes quando os estudos acontecem por mesorregiões. Existiam regiões, 

no ano de 2013, que ainda não contavam com programas de Pós-graduação, 

verificadas na Figura 01.  
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Figura 01 - Mapa da Pós-Graduação distribuída por mesorregião 

 

 

 

Fonte: Moraes (2013) 

 

Observa-se na Figura 01, o mapa por desenvolvido por Moraes; Giroldo 

(2013), a partir de mesorregiões, descortina os problemas da expansão. 

Encontram-se espaços vazios, em todas as regiões do país, com ênfase no Norte e 

Nordeste. A ideia de concentração nas capitais é visível, assim como a 

despreocupação com o interior do país.  

Espera-se que esta realidade se transforme e que as regiões do país 

passem a fomentar condições de criarem cursos de Pós-graduação. Assim como a 

possibilidade de absorverem recursos humanos especializados, alterando a 

situação socioeconômica que se evidenciava nos locais que não possuem este 

nível de ensino.  
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A pesquisa e inovação tecnológica compõem a dinâmica da Pós-Graduação, 

impactando na autonomia do país, além de melhorar os serviços e produtos que 

geram competitividade no mercado nacional e internacional.  

Fato que afeta diferentes setores da sociedade tanto econômico como social, 

possibilitando melhorias para a população. Fragilidades são encontradas em um 

sistema, em comparação a outros países, que é relativamente moderno e está em 

pleno desenvolvimento. Como consta no V PNPG, problemas existem na 

caminhada da Pós-Graduação; 

 Falta de planejamento para orientar o crescimento organizado do 
sistema; as assimetrias e desigualdades regionais e estaduais, 
anteriormente abordadas, bem como as assimetrias das áreas do 
conhecimento;  

 O descompasso entre o índice de crescimento de matriculas e as 
titulações e a disponibilidade do número de bolsas;  

 O número insuficiente de programas de pós-graduação no Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, face à população daquelas regiões;  

 A falta de maior articulação entre as agências federais de fomento, e 
destas com as Fundações de Amparo à pesquisa e as Secretarias 
Estaduais de Ciência e Tecnologia;  

 Baixa prioridade concedida aos doutores na admissão aos quadros 
docentes das IES;  

 Reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a capacitação de 
docentes. (BRASIL, 2005, p. 50).  

 

As maiorias destas frustrações acompanham o sistema desde a década de 

70, algumas propostas de indução se fazem presentes como estratégias para 

mudar este desempenho. A redução de assimetrias é uma das mais necessárias, 

outras como articulação entre as agências de fomento, articulação entre agências 

federais e setores empresariais, fundos setoriais na pós-graduação, financiamento 

e sustentabilidade (BRASIL, 2005) entre outros, demonstram a preocupação do 

governo para estimular o Sistema de Pós-Graduação à excelência.  

Outro fator que se destaca neste plano é a discussão da “qualificação 

deficitária do corpo docente da Educação Básica” (IDEM, p. 60), como já discutido, 

há necessidade da Pós-Graduação se envolver com os demais níveis de ensino e 

modalidades como Educação a distância e Educação de Jovens e Adultos. 

Temáticas como internacionalização, desenvolvimento social e econômico, 

avaliação e qualidade são tópicos que estão em evidência, o plano busca discutir 

todos os assuntos que circulam a Pós-Graduação e o que é esperado deste nível 

de ensino. 
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O PNPG 2010-2020 exibe uma série de questões que discutem os primeiros 

planos com suas metas e diretrizes, e objetivos alcançados e traça um panorama 

da Pós-Graduação do momento atual e os próximos anos que o mesmo estará em 

vigência.  As discussões apontadas nos planos anteriores servem de base para o 

atual, porém com visões diferenciadas que atendam as expectativas recentes do 

país. Como exposto no PNPG 2010-2020 sobre os planos anteriores: 

  

Os cinco Planos foram protagonistas de cinco importantes etapas na 
história da pós-graduação brasileira:  
1 - A capacitação dos docentes das universidades, formando o primeiro 
contingente de pesquisadores e especialistas em âmbito federal;  
2 - A preocupação com o desempenho e a qualidade;  
3 - A integração da pesquisa desenvolvida na universidade com o setor 
produtivo, visando o desenvolvimento nacional;  
4 - A flexibilização do modelo de pós-graduação, o aperfeiçoamento do 
sistema de avaliação e a ênfase na internacionalização;  
5 - A introdução do princípio de indução estratégica, o combate às 
assimetrias e o impacto das atividades de pós-graduação no setor 
produtivo e na sociedade, resultando na incorporação da inovação no 
SNPG e na inclusão de parâmetros sociais no processo de avaliação. 
(BRASIL, 2010, p.16). 
 

As discussões devem ser pertinentes com o momento que o país se 

encontra, setores como a economia e a educação, neste contexto o ensino superior 

apresenta crescimento “o país entrou no século XXI como uma nova potência 

emergente [...]” e é preciso acompanhar as transformações que emergem, “seu 

imenso potencial, os desafios da atualidade, a situação da pós-graduação e os 

gargalos do sistema” (BRASIL, 2010). Induções de políticas estratégicas para a 

Pós-Graduação e a pesquisa em áreas multidisciplinares serão acompanhadas, 

além do tema sobre assimetrias regionais que é enfatizado desde a década de 70.  

No entanto, no plano atual, as regiões serão apresentadas em mesorregiões 

que abrange o olhar sobre os espaços vazios que a Pós-Graduação não alcançou, 

“a novidade será o foco nas mesorregiões, cuja formatação dará aos órgãos de 

governo uma ferramenta mais precisa que o foco em unidades e em 

macrorregiões”.  

Ainda explícito no PNPG 2010-2020, que a formação de recursos humanos 

vai abranger além da academia, profissionais para empresas e programas 

nacionais que pedem um novo olhar sobre a “avaliação de modelos/processos na 

pesquisa e na formação de quadros, colocando no centro do sistema a multi e a 

interdisciplinaridade”. (BRASIL, 2010, p. 18).  Os resultados das pesquisas oriundas 
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das universidades ou centros privados têm desenvolvido conhecimentos e 

tecnologias inovadoras melhorando a posição do país em relação a processos 

socioeconômicos.  

Pesquisa em áreas como pré-sal, agricultura, mares, a Amazônia, meio 

ambiente, tecnologia limpa são desafios apontados no PNPG 2010-2020.  O 

documento expressa que o Sistema Nacional da Pós-Graduação, além dessas 

metas, introduza estudos sobre a humanidade, o país e o mundo (BRASIL, 2010). 

Além da preocupação com a qualidade da Educação Básica e Ensino Médio, como 

consta no documento. 

Propõe-se que o SNPG desenvolva estudos com professores, ao 

estabelecimento dos padrões mínimos de qualidade, à gestão das escolas e à 

adequação dos currículos tendo em vista as necessidades e os interesses dos 

adolescentes e jovens sujeitos da Educação Básica, notadamente do Ensino Médio. 

A CAPES, que cuida dos cursos de pós-graduação, recebeu novas atribuições com 

a criação das Diretorias de Educação Básica e tem condições de comandar os 

esforços para consecução dessa tarefa. A interação mais definitiva com a educação 

básica é uma maneira de reforçar a aproximação do SNPG com os interesses da 

sociedade. (BRASIL, 2010, p. 21). 

Mesmo com a apresentação de metas para reduzir as problemáticas que 

interferem na expansão equânime da pós-graduação, o país esbarra em exigências 

para a qualificação profissional e a postura do mercado em relação a esses 

profissionais e como absorvê-los.  

A demanda por profissionais bem formados[...] tem aumentado, mas o 
número de empresas que empregam mestres e doutores em trabalhos de 
pesquisa e desenvolvimento ainda é reduzido. (BRASIL, 2010, p.192). 
 

Para alterar demandas neste contexto se faz necessário modificar políticas 

ou até mesmo entendimentos, criando espaços para que profissionais continuem 

buscando qualificação, que encontrem as ofertas de acordo com a área profissional 

e que sejam absorvidos.  

Observa-se que o PNPG vigente - 2010 -2020, apresenta um leque de 

objetivos e metas que abrangem as diferentes áreas do saber, que precisam de 

pesquisas direcionadas, produzindo insumos que impactem nos ambientes 

pesquisados. Riquezas naturais, segurança, saúde, educação, produção científica, 

internacionalização, recursos humanos, são inúmeros os itens que precisam ser 
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fomentados. Recursos financeiros, humanos e políticas indutoras são essenciais 

para êxito nestes processos.  

Evidencia-se que em todos os norteamentos da Pós-Graduação, a pesquisa 

torna-se um ponto em destaque é necessário o fomento para a ciência brasileira e 

seus interlocutores. Sendo esta uma vertente que atinge os Mestrados 

Profissionais, pois unem a teoria e a prática e apontam novos direcionamentos para 

o fortalecimento da ciência. Para Deus (1974, p.13) a ciência “não existe no ar, ela 

é uma obra produzida pelos homens que se desenvolve em determinado contexto 

social [...]”, a criação de grupos de pesquisa e as redes de cooperação nas 

universidades, são também um incentivo para a pesquisa no país.  

Como refere Teixeira (2005, p. 200): 

 

Para essa universidade de ciência e de pesquisa, a escola pós-graduada 
se impõe, pois deixa a universidade de ser puramente de transmissão de 
saber existente para se fazer a criadora do novo saber e do novo 
conhecimento.  

 

Instituições federais, privadas, setores empresariais, institutos de pesquisa e 

demais níveis de ensino, podem em conjunto desenvolver saberes inovadores que 

contribuam para o fortalecimento da ciência brasileira. Neste contexto é oportuno 

discutir os Mestrados Profissionais, suas diretrizes, observando suas propostas 

para atender profissionais atuantes em diversificadas áreas, assim como 

desenvolver a pesquisa com propostas práticas, colaborando com novas produções 

de conhecimento. 

Com a pretensão de responder ao primeiro objetivo da tese, que é discutir as 

políticas educacionais vinculadas à criação e organização dos Mestrados 

Profissionais, construiu a discussão a seguir. Os Mestrados Profissionais fornecem 

subsídios para pesquisas que possam contribuir para a formação pós-graduada, a 

profissionalização técnica e a integração da pesquisa e da prática. 
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2.3 Mestrado Profissional 

 

 “A universidade não é só a expressão do saber abstrato e sistematizado, e como tal universalizado, 
mas a expressão concreta da cultura da sociedade em que estiver inserida”. 

AnisioTeixeira (2005, p.30)  
 

 

A expansão da Pós-Graduação propiciou para uma parcela de brasileiros, 

oportunidade de aperfeiçoamento, no entanto, ainda há enorme contingente que 

busca essa qualificação profissional e não encontra oportunidade. Todavia, esse 

processo precisa ocorrer dentro dos preceitos de qualidade, com políticas maduras 

e fomento de processos inovadores assim como da produção cientifica. Conforme 

Teixeira (2005): 

Não se trata apenas de expandir o existente, mas de se implantar a cultura 
científica, em suas raízes e fundamentos e nas complexas formas de 
aplicação do novo conhecimento, a fim de se criar o quadro de 
competência e proficiência necessário para se conduzir a transformação da 
sociedade brasileira. Com isto, em termos gerais, a educação superior irá 
fazer-se uma educação para a ação e não apenas para a contemplação, 
uma educação para fazer e não apenas para compreender. (TEIXEIRA, 
2005, p. 272). 

 

É preciso atentar para que a mesma ocorra de maneira simétrica, ou seja, 

que as oportunidades de um curso de pós-graduação alcancem as regiões 

geográficas que não contam com nenhuma oportunidade. Que os cursos não 

fiquem centrados nas grandes capitais ou determinadas regiões do país.  

O Brasil possui diferenças sociais marcantes em termos de riqueza e bem 
estar, consequência de uma das piores distribuições de renda do planeta. 
Em algumas regiões, as desigualdades sociais caracterizam um verdadeiro 
apartheid. A educação é um ingrediente fundamental para enfrentar esse 
problema, auxiliando a criação de uma nova estrutura social, com melhores 
oportunidades para o desenvolvimento pessoal de todo brasileiro. 
(CHAMBOULEYRON, 2001, p. 41). 

 

Fávero; Brito (2003, p. 75) discutem pontos para esse processo, 

primeiramente que “a expansão pode realizar-se sob a forma de interiorização 

geográfica do ensino superior [...] e em segundo lugar que [...] as condições 

vigentes da área de inserção da escola permitam a absorção dos profissionais por 

estas formados”.  

É importante, neste contexto, entender que estas ações devem refletir em 

propostas de transformações e realizações para a sociedade. A Figura 02 ilustra a 
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partir das pesquisas de Neves (2002) a organização da educação superior, a partir 

da graduação, da seguinte forma: 

 

Figura 02 - A Educação Superior, cursos, níveis e títulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Neves (2002, p. 51). A estrutura e o funcionamento  

do ensino superior no Brasil. 

 

A Pós-Graduação, organizada a partir de sua legislação e decretos, 

conforme a Figura 02 se divide em Strictu Sensu e Lato Sensu. Apresentam 

especificidades próprias, visando atender as demandas da sociedade brasileira. 

Observa-se que os mestrados e doutorados (Strictu Sensu) passam pelo crivo de 

avaliação da CAPES, além de precisarem ser reconhecidos pela agência. Já os 

cursos de especializações (Lato Sensu) não seguem este rito.  

O sistema Nacional de Educação, ao englobar as diversas políticas que 

regem e educação, apresenta de maneira positiva alguns pontos relevantes para 

cada nível educacional. Neste contexto e como proposta da tese, abordam-se as 

discussões especificas dos Mestrados Profissionais, que apresenta como 

prerrogativa atender as ânsias dos profissionais que estão no mercado de trabalho, 

e se dispõem a inovar em seus afazeres cotidianos. 
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No sentido de reconhecimento dos programas de pós-graduação os 

Mestrados Profissionais apresentam a mesma valoração que os mestrados 

acadêmicos, conforme disponibilizado pela Capes (2016) “o Mestrado Profissional 

visa à formação pós-graduada stricto sensu de recursos humanos para atuar nos 

setores não acadêmicos [...]”, enquanto que o acadêmico está voltado para a 

docência e a pesquisa.  Ressalta-se que processos de pesquisa também 

acontecem no mestrado profissional. 

Mestrado Profissional é a designação do Mestrado que enfatiza estudos e 
técnicas diretamente voltadas ao desempenho de um alto nível de 
qualificação profissional. Esta ênfase é a única diferença em relação ao 
acadêmico. Confere, pois, idênticos grau e prerrogativas, inclusive para o 
exercício da docência, e, como todo programa de pós-graduação stricto 
sensu, tem a validade nacional do diploma condicionada ao 
reconhecimento prévio do curso. (Parecer CNE/CES 0079/2002). 

 

 O Mestrado Profissional é uma proposta recente entre os cursos de Pós-

graduação, na atualidade ganha destaque sobre seu funcionamento. 

Historicamente no Parecer 977/ 65 vislumbram-se as primeiras discussões sobre o 

tema, para Fisher (2005, p. 25) “A ideia de cursos orientados à capacitação 

profissional está expressa no Parecer nº 977/65 do então Conselho Federal de 

Educação, que já propunha a criação de cursos de pós-graduação orientados à 

formação de profissionais”.  

A formação profissional especializada é assunto corrente desde a década de 

1960, entretanto as Portarias, decretos e normalizações só acontecem em tempo 

mais recente, a partir da década de 1990. 

Para melhor embasamento, aponta-se o Quadro 01, com a prerrogativa de 

apresentar os documentos disponíveis no endereço eletrônico do Fórum Nacional 

dos Mestrados Profissionais – FOPROF. Neste espaço encontram-se legislações 

sobre os cursos. 

Quadro 01 - Decretos, Portarias e outros documentos sobre o Mestrado 
Profissional. 

 
Documentos que regulamentam o 
Mestrado Profissional 

Temática  

Portaria Nº 47, de 17 de outubro de 
1995. 

Determina a implantação na Capes de procedimentos apropriados à 
recomendação, acompanhamento e avaliação de cursos de mestrado 
dirigidos à formação profissional. 

Portaria Nº 80, de 16 de dezembro 
de 1998 

Dispõe sobre o reconhecimento dos mestrados profissionais e dá 
outras providências. 

Parâmetros para Avaliação de 
Mestrado Profissional - 2002 

Texto elaborado pela comissão do Mestrado Profissional 

Portaria Normativa Nº 7, de 22 de 
junho de 2009  

Dispõe sobre o Mestrado Profissional no âmbito da Fundação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 
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CAPES 

Considerações sobre a Portaria 
Normativa MEC/2009  

Dispõe o fomento do mestrado profissional no âmbito da Fundação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 
CAPES. 

Portaria Normativa Nº 17, de 28 de 
dezembro de 2009  

Dispõe sobre o Mestrado Profissional no âmbito da Fundação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 
CAPES 

Portaria Normativa Nº 289, de 21 
de março de 2011  

Dispõe sobre a concessão de bolsas de formação para professores 
da rede pública matriculados em cursos de Mestrado Profissional 

Portaria Normativa Nº 478, de 29 
de abril de 2011  

Altera a Portaria nº 289, de 21 de março de 2011, que dispõe sobre a 
concessão de bolsas de formação para professores da rede pública 
matriculados em cursos de Mestrado Profissional. 

 
Fonte: Fórum Nacional dos Mestrados Profissionais. Disponível em: 

http://www.foprof.org.br/documentos/ Acesso: mar. 2016. 

 

No ano de 1995, a Portaria 47 discutiu os mestrados dirigidos à formação 

profissional. Foram apresentados requisitos para o funcionamento desses cursos, e 

ficou visível que deveriam ser pautados na qualidade, unir ensino e pesquisa, e as 

instituições aproximarem-se de setores produtivos. A proposta de desenvolvimento 

dos trabalhos finais aparece no documento. O item 5 da Portaria aponta que: 

O estudante deve apresentar trabalho final que demonstre domínio do 
objeto de estudo e capacidade de expressar-se lucidamente sobre ele. De 
acordo com a natureza da área e com a proposta do curso, esse trabalho 
poderá tomar formas como, entre outras, dissertação, projeto, análise de 
casos, performance, produção artística, desenvolvimento de instrumentos, 
equipamentos e protótipos. (Portaria Nº 47/1995). 

 

Evidencia-se que os discentes destes cursos são incentivados a inovar nos 

trabalhos de conclusão. Com isso, se promove pesquisa com maior aplicabilidade 

no cotidiano profissional. Enfatiza-se o assunto abordado no Item 6, da mesma 

Portaria (IDEM), que as recomendações destes cursos são restritas “a projetos 

oriundos de instituições que já possuam curso(s) de pós-graduação com conceito A 

ou B”, ou seja, instituições que não contavam com programas com esses conceitos, 

não poderiam lançar proposta de abertura de programas de Mestrados 

Profissionais.   

Esse pode ser um dos motivos que retardou a abertura de programas em 

várias instituições. Sem contar na discussão do autofinanciamento, as instituições 

precisam manter esses programas, buscando apoio em outros segmentos do 

mercado.  

O curso deverá procurar o autofinanciamento, devendo ser estimuladas 
iniciativas de convênios com vistas ao patrocínio. Na análise pelo Grupo 
Técnico Consultivo a recomendação para o fomento levará em conta a 
existência de segmentos de mercados profissionais - habitualmente no 
setor de serviços e com forte participação estatal - onde o 
autofinanciamento não será de fácil concretização e onde, portanto, a 
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Capes deverá manter suas habituais formas de apoio. (Portaria Nº 
47/1995). 
 

Esta discussão pode apresentar desconforto, pois o ensino público como 

sabido não demanda pagamento, ofertando vantagem neste contexto, para as 

instituições particulares. Todavia, gera incentivos para a busca de apoio e parcerias 

com empresas, atuante no mercado profissional não acadêmico.   

Já com a Portaria Nº 80 de 1998, houve o reconhecimento dos Mestrados 

Profissionais e demais disposições que norteiam esses cursos. Esta ação denota a 

necessidade de formar profissionais com capacidade de inovar em técnicas e 

processos, com propostas que vão além das pesquisas teóricas. Entretanto, para 

seu funcionamento alguns requisitos são relevantes, conforme a Portaria de 1998, 

os mesmos precisam apresentar:  

a) Estrutura curricular clara e consistentemente vinculada a sua 
especificidade, articulando o ensino com a aplicação profissional, de 
forma diferenciada e flexível, em termos coerentes com seus objetivos 
e compatível com um tempo de titulação mínimo de um ano;  

b) Quadro docente integrado predominantemente por doutores, com 
produção intelectual divulgada em veículos reconhecidos e de ampla 
circulação em sua área de conhecimento, podendo uma parcela desse 
quadro ser constituída de profissionais de qualificação e experiência 
inquestionáveis em campo pertinente ao da proposta do curso;  

c) Condições de trabalho e carga horárias docentes compatíveis com as 
necessidades do curso, admitido o regime de dedicação parcial;  

d) Exigência de apresentação de trabalho final que demonstre domínio do 
objeto de estudo, (sob a forma de dissertação, projeto, análise de 
casos, performance, produção artística, desenvolvimento de 
instrumentos, equipamentos, protótipos, entre outras, de acordo com a 
natureza da área e os fins do curso) e capacidade de expressar-se 
lucidamente sobre ele. (CAPES, 1998). 
 
 

Neste pensar, observa-se que a construção dos Mestrados Profissionais vem 

com a intencionalidade de aproximar o profissional técnico com os processos de 

pesquisa, produção de conhecimentos e inovação que podem incidir em suas 

práticas cotidianas. Para Neves (2002, p. 52) o mestrado profissional “dirige-se a 

formação profissional, com estrutura curricular clara e consistente vinculada à sua 

especificidade, articulando o ensino com a aplicação profissional, de forma 

diferenciada e flexível”. Ou seja, o discente consegue aproximar suas atividades 

profissionais com as temáticas abordadas nestes cursos. 

 Observa-se que os setores produtivos, recrutam profissionais preparados 

para atender uma sociedade exigente em produtos e serviços. Conforme Ribeiro 

(2005, p.9) “A sociedade atual requer formação cada vez mais qualificada mesmo 
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para setores que não lidam com a docência nem com a pesquisa de ponta – de 

modo que temos, e teremos mais e mais, uma demanda de mestres e doutores 

“fora e além da academia”“.  

No Plano Nacional de Pós-graduação – PNPG 2005 - 2010, a preocupação 

em atender outros setores, além da academia, também se faz presente. Nas 

discussões evidencia-se a demanda por “especialização de profissionais para o 

mercado de trabalho público e privado e a formação de técnicos e pesquisadores 

para empresas públicas e privadas”. (PNPG, 2004, p. 48).   

Ressalta-se que as mudanças de inserção no mercado de trabalho dos 

mestres e doutores geraram estudos, como de Velloso (2004, p.8) que “aponta que 

na década de 90 já se percebia mudanças dos alunos de Pós-Graduação”. 

Conforme vislumbra-se na Tabela 01. 

Tabela 01 - Mestre e doutores no mercado profissional na década de 1990 

(porcentagens). 

 

Tipo de atividade Mestres  Doutores 

Administração/ Serviço Público 20,7 10,9 

Empresas Públicas / Privadas 21,1 5,9 

Universidades  34,5 68,8 

Institutos de Pesquisa 5,4 8,3 

Escritório/ Consultoria 12,5 4,5 

Outras 5,7 1,7 

 
Fonte: Velloso, J. (2004) - Mestres e Doutores no país: destinos profissionais e modelos de Pós-

Graduação. 

 
Os dados são do século passado, mas demonstram que esse processo vem 

ocorrendo com o passar dos anos, e no momento, acredita-se que o número de 

profissionais que não estão atuando na docência é expressivamente maior. Dentro 

das universidades brasileiras é possível encontrar técnicos administrativos com 

mestrado e doutorado, insere-se neste contexto a pesquisadora desta tese. “Indica 

que há uma demanda profissional por pessoas de formação sólida”. (RIBEIRO, 

2005, p. 10). 

Mais recente, foi publicado Portaria Normativa de Nº 7 de 22 de junho de 

2009. Sendo que foi revogada pela Portaria Normativa de Nº 17 de 28 de dezembro 

de 2009. Nesta Portaria a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES, passou a regular a oferta e avaliação dos programas de 

Mestrado Profissional. No Artigo 4, apresenta-se os objetivos dos cursos: 
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I. Capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática 
profissional avançada e transformadora de procedimentos, visando 
atender demandas sociais, organizacionais ou profissionais e do mercado 
de trabalho; 

II. Transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas 
específicas e de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento 
nacional, regional ou local; 

III. Promover a articulação integrada da formação profissional com 
entidades demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a 
eficácia e a eficiência das organizações públicas e privadas por meio da 
solução de problemas e geração e aplicação de processos de inovação 
apropriados; 

IV. Contribuir para agregar competitividade e aumentar a 
produtividade em empresas, organizações públicas e privadas. 

 

  Entende-se que os cursos de Mestrado Profissional, apresentam-se com o 

intuito de atuar no setor produtivo, com profissionais aptos para concorrência e 

produtividade, exigidos no mercado de trabalho atual. A produção de conhecimento 

é uma realidade que instituições e empresas esperam na atual conjectura de 

sociedade em desenvolvimento.  

No Art. 3º da Portaria Normativa 17 de 2009, no Inciso I têm-se:  

I - a capacitação de pessoal para a prática profissional avançada e 
transformadora de procedimentos e processos aplicados, por meio da 
incorporação do método científico, habilitando o profissional para atuar em 
atividades técnico-científicas e de inovação;  
 

Recursos humanos são exigidos para atuar em segmentos diversificados de 

trabalho, como setor de saúde, engenharia e administração. A área da educação 

também é beneficiada com esta formação, são necessários gestores, 

administradores e professores que inovem e renovem as práticas educacionais.  

Neste pensar, os Mestrados Profissionais encontram-se na posição do saber 

e do fazer, a relação da pesquisa e da aplicabilidade. Para Fischer (2010, p.356) “O 

mestrado profissional remete à ideia de mestria e ofício, ao saber em uso e a 

espaços de aplicação do conhecimento”. Responde perfeitamente ao tripé da 

universidade - ensino, pesquisa e extensão - além de intensificar a ação social que 

é esperada desses espaços, ao desenvolver produtos que incidem na sociedade. 

O Mestrado Profissional apresenta o mesmo grau e valoração que o 

acadêmico. Apesar da iniciativa de optarem por diversificadas propostas de trabalho 

final, além da dissertação, são aceitas outras tipologias de construção de saberes 

como: revisão da literatura, artigo, patente, registros de propriedade intelectual, 

projetos técnicos, publicações tecnológicas; desenvolvimento de aplicativos, de 

materiais didáticos e instrucionais e de produtos, processos e técnicas; produção de 
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programas de mídia, editoria, composições, concertos, relatórios finais de pesquisa, 

softwares, estudos de caso, relatório técnico que tenha relevante contribuição para 

uma dada área profissional etc. (CAPES, 2013). 

Para Barros et al. (2005, p. 130), o mestrado profissional vem ocupar “[...] 

uma produção intelectual com forte cunho de aplicação imediata, diferenciando-se 

daquela fundamentalmente acadêmica em função da clientela preferencial e do 

produto final a ser obtido”. Atende, talvez, a iniciativa esperada destes cursos pelo 

desenvolvimento e aplicabilidade da pesquisa, e reforça a ideia que a pesquisa 

também está inserida nestes programas. 

A avaliação dos Mestrados Profissionais segue a mesma prerrogativa que os 

Acadêmicos, sendo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - CAPES, responsável também por esta etapa. No entanto, para alguns 

pesquisadores, é assunto que precisa ser repensado.  

Como exposto por Fischer (2005, p. 29):  

Cabe à Capes aperfeiçoar o sistema de avaliação desses cursos 
reconhecendo a multidisciplinaridade já na composição dos comitês de 
avaliação de propostas. Isto é, como os mestrados profissionais têm uma 
orientação naturalmente multidisciplinar, em muitos casos, os projetos 
deveriam ser apreciados por comitês constituídos por representantes das 
disciplinas que compõem o curso e acompanhados por esses. 

 

O documento lançado pelo FOPROF discute que “o atrelamento da avaliação 

dos Mestrados Profissionais aos mesmos indicadores e métricas dos programas 

acadêmicos não faz sentido”. (FOPROF, 2011, p.5). 

Segue-se ainda: 

A modalidade Mestrado Profissional é um projeto relativamente novo, e 
como tal deveria ser tratada como uma área nova de atuação, respeitando 

o início do seu ciclo de vida e comparando‐o com cursos semelhantes: 
outros mestrados profissionais da Grande Área, aproveitando os exemplos 
inovadores como norte. (2011, p.6). 
 

E como exemplo aponta-se: 
 

O peso do quesito Inserção Social na Ficha de Avaliação dos Mestrados 
Profissionais alcança o valor de 20% da nota do curso de MP.   Medir este 
importante quesito nos Mestrados Profissionais é essencial a natureza 
desta modalidade de mestrado. (2011, p. 8). 

 

As avaliações dos programas se diferenciam em relação a seus conceitos. 

Enquanto os Mestrados Acadêmicos recebem conceito de 3 até 7, sendo este 

considerado como de excelência, os Mestrados Profissionais atingem no máximo 

conceito 5.  
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Neste pensar, a Tabela 02 apresenta como estão os conceitos desses cursos 

segundo a Plataforma Sucupira, acessada em maio de 2016. Assim como os 

demais Programas de Pós-Graduação, os cursos dos Mestrados Profissional, em 

sua maioria, estão no conceito 3. Fato que pode ser compreendido pela recente 

abertura de diversos cursos neste segmento. 

Tabela 02 - Conceitos dos Programas de Mestrado Profissional 

 

Conceito Mestrado Profissional 

5 32 

4 164 

3 535 

 
Fonte: Plataforma Sucupira. Dados quantitativos de Programas recomendados e 

reconhecidos. 

 

A diferenciação dos Mestrados profissionais e acadêmicos reflete-se também 

na composição do corpo docente, há flexibilização na atuação como doutores, 

profissional ou técnica com experiência na área. Segundo a Portaria 17/2009, 

Parágrafo 1 e 2 do Artigo Sétimo, o corpo docente deve: 

 

§1º O corpo docente do curso deve ser altamente qualificado, conforme 
demonstrado pela produção intelectual constituída por publicações 
específicas, produção artística ou produção técnica científica, ou ainda por 
reconhecida experiência profissional, conforme o caso.  
§ 2º A qualificação docente deve ser compatível com a área e a proposta 
do curso, de modo a oferecer adequadas oportunidades de treinamento 
para os estudantes e proporcionar temas relevantes para o seu trabalho de 
mestrado.  

 

Mesmo com objetivos diferentes dos mestrados acadêmicos, os Mestrados 

Profissionais devem obedecer a regulamentação da Pós-Graduação.  Como consta 

na página da CAPES:  

O Mestrado Profissional responde a uma necessidade socialmente definida 
de capacitação profissional de natureza diferente da propiciada pelo 
mestrado acadêmico e não se contrapõe, sob nenhum ponto de vista, à 
oferta e expansão desta modalidade de curso, nem se constitui em uma 
alternativa para a formação de mestres segundo padrões de exigência 
mais simples ou mais rigorosos do que aqueles tradicionalmente adotados 
pela pós-graduação. (CAPES, 2013). 

 

Ou seja, os Mestrados Profissionais contribuem para o desenvolvimento 

social e econômico do país, em nada deixam a desejar para o processo ensino e a 
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pesquisa. Precisam ser entendidos como mais uma oportunidade da Pós-

graduação, e equivale dos mesmos valores.  

Nota-se o crescimento desses cursos desde sua regulamentação no ano de 

1998, em dez anos as propostas aumentaram exponencialmente, conforme dados 

levantados por Negret (2011, p. 2018): 

 
Em abril de 2008, estavam credenciados 225 mestrados profissionais – 
MP. Várias instituições apresentaram propostas que estão sendo 
analisadas para seu credenciamento. Após a Portaria nº 080 da Capes de 
16 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o reconhecimento desses 
mestrados, o processo de crescimento tem sido acelerado. De 24 cursos 

aprovados em 1998, passaram para 100 em 2002 e para 225 em 2008. 
 
Os dados disponibilizados na Plataforma Sucupira evidenciam que esses 

programas estão em expansão, conforme os números na Figura 03. 

 

Figura 03 - Mestrado Profissional em diversificadas áreas do conhecimento 

pelas regiões brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plataforma Sucupira. Disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoReg

iao.jsf Acesso em: maio 2016. 

 

      Paraná - 38 
      Rio Grande do Sul - 74 
      Santa Catarina - 38 
      Espírito Santo - 17 
      Minas Gerais - 71 
      Rio de Janeiro - 120 
      São Paulo - 152 
      Alagoas – 06 
      Bahia - 30 
      Ceará - 22 
      Maranhão - 06 
      Paraíba - 11 
      Pernambuco - 29 
      Piauí - 05 
      Rio Grande do Norte – 20 
      Sergipe - 02 
      Distrito Federal -19 
      Goiás - 16 
      Mato Grosso - 02 
      Mato Grosso do Sul - 10 
      Acre - 01 
      Amapá - 00 
      Amazonas - 06 
      Pará - 22 
      Rondônia - 03 
      Roraima - 04 
      Tocantins - 06 
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Pelos indicadores visualizados geograficamente, a centralização de cursos 

de Mestrado Profissional está, na maioria, distribuída nas capitais ou entre as 

regiões Sul e Sudeste do país.  Semelhante com os dados apontados sobre a Pós-

Graduação. Reforça a ideia da necessidade de interiorização deste nível de ensino.  

Ainda neste contexto, ao apontar a distribuição dos cursos recomendados e 

reconhecidos pela Capes, por região, visualiza-se o total de programas existentes 

no país. Esses dados foram capturados na Plataforma Sucupira no ano de 2016. 

Reforça a ideia de centralização da Pós-Graduação no país. No Tabela 03, a 

diferença, quantitativa, de programas entre o Sudeste e no Nordeste é preocupante.  

 

Tabela 03 - Número de Programas de Mestrado Profissional por região. 

 

Região Mestrado Profissional 

Centro-Oeste 47 

Nordeste 131 

Norte 42 

Sudeste 360 

Sul 150 

Total 730 

 

Fonte: Plataforma Sucupira. Programas recomendados e reconhecidos. Disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoReg

iao.jsf Acesso em: maio 2016. 

 

 

Demonstra-se que esses Programas estão se destacando no contexto da 

Pós-graduação. Apontam a necessidade de mudanças, como os processos 

avaliativos e a expansão por todo o território brasileiro. Descentralizando e 

diminuindo as barreiras de exclusão de determinadas regiões.  Fatos que podem 

ser revistos com políticas indutoras por parte do governo. 

Cabe a tarefa de organizar a cultura superior como forma de possibilitar 
que participem plenamente da vida cultural, em sua manifestação mais 
elaborada, todos os membros da sociedade independentemente do tipo de 
atividade profissional a que se dediquem. (SAVIANI, 2014, p.70). 

 

Fischer (2010) no texto publicado no PNPG 2011-2020 discute a Educação 

Profissional no país, assim como as diretrizes propostas pelo plano. Segundo a 

autora:  

O PNPG, deve, portanto, ter como premissa que a formação profissional, 
como política de Estado que é, deve se articuladora entre as competências 
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requeridas pelo mundo do trabalho e a academia e abrir espaço para 
inovação, apoiando a construção e testagem de modelos de ensino 
híbridos, articuladores dos espaços acadêmicos e profissionais, dos 
diferentes níveis e instituições de ensino. (FISCHER, 2010, p. 267). 

 

Neste conjunto de ideias, a educação ganha respaldo para renovar seus 

inúmeros procedimentos. A iniciativa dos Mestrados Profissionais contribui para a 

qualificação de profissionais, fortalecendo áreas como o Ensino. 

 

2.4 Mestrado Profissional na Área de Ensino 

 

 

“Trabalho e educação são atividades especificamente humanas. Isso 
significa que, rigorosamente falando, apenas o ser humano trabalha e 

educa”. (SAVIANI, 2007, p. 152). 

 

Ao discutir o Ensino observa-se que a qualificação dos recursos humanos é 

indispensável para as melhorias dos níveis básicos da educação.  

Na sociedade atual do conhecimento se reconhece, cada vez mais, a 
necessidade de garantir a elevação dos níveis de qualidade da educação, 
investindo nos processos de formação de pessoal especializado para levar 
a cabo os processos formativos. (RESENDE, MAGALHÃES, 2010, 111). 
 

Os investimentos nos Mestrados Profissionais podem ser entendidos como 

possível caminho para a formação qualificada dos docentes, sobrevindo em 

mudanças nos níveis básicos de ensino. Unindo prática, pesquisa e inovação para 

incidir em ambientes propícios para o crescimento intelectual de inúmeras crianças 

e jovens do país.   

Programas e projetos são lançados pela Capes com o intuito de melhorar a 

Educação Básica, como o Observatório da Educação e o Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica – Parfor. Com a intenção de 

repercutir na pesquisa e na qualificação, são visíveis os objetivos esperados destes 

programas “formação de qualidade; integração entre pós-graduação, formação de 

professores e escola básica; e produção de conhecimento”. (CAPES, 2016). 

Como já mencionado, os Mestrados Profissionais precisam de patrocínio 

para sua manutenção. No entanto na área do Ensino, há o benefício da Portaria Nº 

478 de 29 de abril de 2011, que dispõe sobre a concessão de bolsas de formação 

para professores da rede pública matriculados em cursos de Mestrado Profissional. 
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Essa ação pode ser vista como incentivo para os Profissionais que buscam o 

aprimoramento de sua formação.  

 
Criar a Bolsa de Formação Continuada destinada a professores da Rede 

Pública da Educação Básica, regularmente matriculados em cursos de 

Mestrado Profissional ofertados pelas instituições de ensino superior, 

devidamente aprovados pela CAPES. (Brasil, 2011). 

 

Para dialogar sobre o Ensino de Ciências, apoia-se em documentos da área 

que apresentam considerações para entender melhor estas propostas. Como 

consta no Documento Comunicado Conjunto Nº 001/2013, Áreas de Ensino e de 

Educação, Perspectivas de Cooperação e Articulação, Capes (2013), há 

investimento nos programas que a agência fomenta, assim como nos Mestrados 

Profissionais para as melhorias na Educação Básica.  

 
É de suma importância que os programas de formação de professores, 
apoiados, reconhecidos ou promovidos pela Capes, em particular os 
Mestrados Profissionais nos seus diferentes formatos, incluam sempre 
conteúdos de formação pedagógica, de modo a inter-relacionado aos 
conteúdos de formação disciplinar para a matéria de ensino. Entendemos 
que as áreas de Educação e Ensino, pela natureza e qualidade de sua 
produção, têm plenas condições de contribuir para a oferta, 
desenvolvimento e avaliação de Programas de Pós-graduação envolvidos 
com a formação de professores para a Educação Básica. (CAPES, 2013). 

 
A capacitação docente pode ser entendida como processo importante para o 

sistema educacional. Encontra nos Mestrados Profissionais a possibilidade de 

modificar algumas práticas, que por vezes, já eram comuns em sua trajetória.  

Moreira (2004) comenta que a qualificação dos docentes pode acontecer de forma 

irrelevante; 

1 por meio da experiência de muitos anos de docência, na maioria dos 
casos sem oportunidade para reflexão e aprofundamento do que há de 
específico neste papel;  
2 em cursos de graduação nos quais está de todo ausente qualquer 
especificidade relativa ao ensino de certas disciplinas como, por exemplo, 
Física, Matemática, História, Língua Portuguesa, Educação Física, 
Contabilidade;  
3 em programas de pós-graduação acadêmica que, dirigindo-se à 
formação do pesquisador, não podem atender e, efetivamente, não 
atendem às especificidades dos papéis profissionais a serem exercidos. 
(MOREIRA, 2004, p. 132). 
 
 

A partir do exposto pelo autor, a qualificação docente encontra espaços 

nestes programas para modificar o contexto do seu ambiente profissional. Como 

explicita a Normativa 17/2009, a proposta busca: 
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A capacitação de pessoal para a prática profissional avançada e 
transformadora de procedimentos e processos aplicados, por meio da 
incorporação do método científico, habilitando o profissional para atuar em 
atividades técnico-científicas e de inovação. (PORTARIA NORMATIVA Nº 
17/2009, 2009). 
 

E continua, conforme Art. 7º, a apresentar suas indicações de forma a valorar 

os profissionais de acordo com seu mundo de trabalho. Unindo, o conhecimento de 

sua prática com as discutidas ou trabalhadas nos cursos de Mestrado Profissional.  

Apresentar estrutura curricular objetiva, coerente com as finalidades do 
curso e consistentemente vinculada à sua especificidade, enfatizando a 
articulação entre conhecimento atualizado, domínio da metodologia 
pertinente e aplicação orientada para o campo de atuação profissional. 
(PORTARIA NORMATIVA Nº 17/2009). 

 

Sendo assim, é quase que impossível olhar para o Mestrado Acadêmico e 

Profissional, e apontar relações entre os dois. Enquanto o primeiro debruça-se na 

pesquisa, sem muitas vezes, relacionar com sua prática profissional, o segundo 

volta-se para seu universo de trabalho e tende a relacionar a pesquisa e a prática. 

Deve ficar claro que ambos têm a pesquisa como proposta, porém com maior ou 

menor aplicabilidade. E com isso inovam-se nos ambientes escolares os 

aprendizados almejados. 

Em geral, os Mestrados Profissionais na área do Ensino, volta-se para 

atender públicos específicos, neste caso, professores que atuam em escolas de 

nível básico, médio ou superior. Ainda aquele profissional que busca melhorar 

conhecimentos em determinadas disciplinas que já possuam a formação inicial.  

  

O mestrado em ensino deverá ter caráter de preparação profissional na 
área docente focalizando o ensino, a aprendizagem, o currículo, a 
avaliação e o sistema escolar. Deverá, também, estar sempre voltado 
explicitamente para a evolução do sistema de ensino, seja pela ação direta 
em sala de aula, seja pela contribuição na solução de problemas dos 
sistemas educativos, nos níveis fundamental e médio, e no nível superior 
na formação de professores das licenciaturas e de disciplinas básicas. 
(MOREIRA, 2004, p. 134-135). 
 

Também compreende que esses programas podem atender a especificidade 

de determinadas áreas dentro do Ensino, como Ensino de Matemática, Física, 

Ciências, entre outros. Freire, Germano (2009, p. 2) “quando o programa se refere à 

Educação matemática, temos a área da matemática. Portanto, a filosofia desses 

cursos é disseminar as pesquisas para dentro da sala de aula”.  

Os autores discutem ainda que: 
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No Mestrado Profissionalizante os alunos-profissionais (ou alunos-
professores) poderão adquirir uma autonomia para o desenvolvimento do 
ensino de ciências e matemática como trabalho. E isso está de acordo com 
a estrutura do curso, que deve ser clara e consistentemente vinculada a 
sua especificidade, articulando o ensino com o trabalho do professor. 
(FREIRE; GERMANO, 2009, p. 3). 

 

Todavia, espera-se que o aluno, não seja visto somente como um técnico 

especializado, ele precisa ser visto como profissional pesquisador, com aptidões 

para processos reflexivos que envolvem sua prática. Busca na investigação ações 

para mudar as rotinas que não atendem mais nosso sistema educacional. 

É possível encontrar resistência a esse modelo de Pós-graduação, por 

apresentar situações que modificam culturas instauradas, como o desenvolvimento 

de produtos e a tecnicidade imposta. Porém são propostas recentes que precisam 

de estudos para amadurecimento e acreditação da comunidade. 

 

Antes vista com desconfiança e resistência pela área de Educação, a 
formação de professores em serviço no âmbito dos mestrados profissionais 
em ensino, nos dias de hoje, é reconhecida como um caminho importante 
para melhorar a educação brasileira pela Capes e pela comunidade 
acadêmica, compreendendo tanto a área de Educação como a área de 
Ensino. (RESENDE, OSTERMANN, 2015, 346). 

 

A área do Ensino é considerada multidisciplinar, abrange várias disciplinas e 

temas de pesquisa, integrando saberes. Os cursos de Pós-graduação na área do 

Ensino têm como objetivo a mediação do conhecimento em espaços formais e não 

formais do ensino e, por conseguinte a construção de conhecimento sobre estes 

espaços e fatores que nele interferem. (Capes, 2013). 

Como consta no documento da área, avaliação trienal 2013, a referida é uma 

“área de pesquisa translacional, que busca construir pontes entre conhecimentos 

acadêmicos gerados em educação e ensino para sua aplicação em produtos e 

processos educativos na sociedade”. (Capes, 2013). 

Notável que esses programas estão em crescimento, o mesmo documento, 

apresenta que na avaliação se contabilizava 54 Programas de Mestrado 

Profissional, contra 38 Acadêmicos (Capes, 2013). Processos como o 

desenvolvimento de produtos para o sistema educacional, e sua disponibilidade 

para a comunidade educacional, tem atraído professores de todo país. Estão 

inseridos no cotidiano de trabalho, vivem a realidade escolar e as mazelas que se 

fazem presentes.  
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Com este crescimento, tem-se aumento de egressos nesta área, ou seja, 

mais profissionais aptos para transformar seu cotidiano. Na Plataforma Sucupira, os 

dados dos egressos evidenciam esse fato, conforme exposto na Tabela 04. 

Tabela 04 - Mestres titulados na área do Ensino até o ano de 2012. 

 

Fonte: Documento da área do Ensino – Avaliação Trienal 2013. 

 

A Educação é um dos procedimentos determinante para o desenvolvimento 

do país, ofertas de formação de recursos humanos nesses espaços são essenciais. 

Entende-se que a área do Ensino, está atrelada a pesquisas que integram ações 

sociais, econômicas e tecnológicas. “Podemos dizer que reconfigurada e ampliada, 

a Área do ensino cresce, vem apresentando grande fôlego e uma resposta às 

demandas e desafios de qualificação profissionais de Ensino Superior no Brasil”. 

(CAPES, 2013). 

Entre as propostas destes cursos, está a possibilidade de serem 

disponibilizados cursos em nível nacional, e há programas que podem trabalhar 

regional ou até mesmo localmente, pode-se exemplificar com o ProfMat, que tem 

por objetivo qualificar docentes que atuam na Educação Básica e Médio. Sendo 

ofertado em Rede Nacional, é uma oportunidade de qualificar esses profissionais.  

 

O Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) 
tem como objetivo proporcionar formação matemática aprofundada, 
relevante e articulada com o exercício da docência no Ensino Básico, 
visando fornecer ao egresso, qualificação certificada para o exercício da 
profissão de professor de Matemática. (PROFMAT, 2013). 
 

Especificamente sobre os Mestrados Profissionais na área do Ensino, as 

propostas precisam se apresentar de forma relevante, demonstrando a importância 

para a inserção local, regional e nacional assim como o desenvolvimento científico, 

social, tecnológico, educacional, cultural, econômico e de inovação. (CAPES, 2013). 

São esperados destes cursos envolvimento dos discentes, de forma que consigam 

atender ao que se deseja, tornando-os transformadores dos ambientes que atuam.  

Ainda se espera forte relação com as linhas de pesquisa, formação docente 

preparada para atuar na pesquisa relacionando tema e ambiente, matriz curricular 

Egressos 2004-2006 2007-2009 2010-2012 Total 

Mestrado 

Profissional 
163 702 1162 2027 
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distinta, com vias de formação qualificada e especializada e disciplinas interligadas 

com a área do Ensino. Fica evidente a proposta de disciplinas pedagógicas e 

epistemológicas, aproximando saberes científicos com o da escola. (CAPES, 2013). 

Os Mestrados Profissionais no Ensino apresentam diversificadas propostas 

para sua regulamentação, todas tendo a prerrogativa de tornar esses cursos 

reconhecidos e aptos a formar recursos humanos especializados para atuar nos 

processos escolares. A área das Ciências Humanas apresenta crescimento na 

quantidade de programas, como consta na Figura 04, verifica-se o crescimento da 

grande área Ciências Humanas. 

FIGURA 04 - Criação de Programas de Mestrados Profissionais na área de 

Ciências Humanas. 

 

 

Fonte: Geocapes (2017).  
Disponível em: https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/ 

 

São várias opções neste momento sendo implementadas. Na área do ensino 

encontra-se oportunidade com o ProfHistória8, ProfGeo9, ProfFilo10 etc., todos da 

grande área das Ciências Humanas. Os Programas de Mestrado Profissional, na 

área do Ensino, se voltam para modificar ou melhorar as demandas da Educação 

Básica, fornecendo insumos científicos, inovando em métodos, dinâmicas e 

conhecimentos.  

                                                
8
 Mestrado Profissional em Ensino de História 

9
 Mestrado Profissional em Geografia 

10
 Mestrado Profissional em Filosofia 
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O ensino, como grande responsável pela formação humana, encontra a 

possibilidade de aprofundar conhecimentos e melhorar a qualidade dos 

profissionais, refletindo nos locais em que atuam. Permite um maior diálogo entre a 

teoria e a prática, uma vez que o mesmo já atua em seu ambiente e 

automaticamente pode ir modificando suas práticas docentes. 

A ampliação dos mestrados profissionais, mais recentemente, vincula-se às 

transformações econômico-sociais das últimas décadas, que têm induzido a 

expansão e a criação de novos programas, podendo ser em instituições públicas ou 

particulares.  

Para Saviane ao discutir o Sistema Nacional de Educação e o Plano 

Nacional de Ensino, aponta que o “adequado equacionamento do magistério é 

crucial para a qualidade da educação básica, assim como a formação docente é 

uma premissa para a qualidade deste nível de ensino”. (SAVIANE, 2014, p. 86).  

Compreende-se que é na formação continuada que se pode amadurecer as 

habilidades e competências dos docentes e esses modificarem ou transformarem 

as práticas desenvolvidas no campo profissional.  

É preciso que ele, professor, esteja apto a (re)construir conhecimentos 
articulados aos saberes científicos e pedagógicos, modificando as práticas 
educativas mediante processo de um ensino e de uma aprendizagem 
significativa. (SOCORRO, 2012, p.17).  

 
Todavia, para que o acesso a essa formação chegue ao professor, a 

educação precisa de investimentos, desde políticas de incentivo até financeiras. No 

momento em que houver valorização do docente e este buscar qualificar-se, o 

sistema educacional ganhará em qualidade.  

A universidade, com seus Programas de Pós-graduação, precisa se debruçar 

sobre essa problemática e fomentar a qualificação de profissionais do magistério 

para elevar as práticas do Ensino Básico. Ressalta que “a existência humana é, 

pois, um processo de transformação que o homem exerce sobre o meio, ou seja, o 

homem é um ser em situação, dotado de consciência e liberdade, agindo no 

mundo, com o mundo e sobre o mundo”. (SAVIANI, 2014, p. 1). 

Neste pensar Fischer (2010) reconhece que; 

Programas profissionais são experiências de inovação e reinvenção das 
práticas acadêmicas e como tal devem ser tratados. Aprende-se muito 
tendo praticantes como aluno; talvez mais do que eles aprendem conosco, 
acadêmicos. Profissionais experientes buscam iluminar a prática com 
teorias apropriadas. Talvez seja esse o maior desafio em oferecer 
programas de natureza profissionalizante: articulação orgânica entre a 
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prática (que o aluno tem ou almeja ter) e a teoria que alimenta e alicerça 
essa prática. (FISCHER, 2010, PNPG 2010-2020, p.270). 
 

Assim como a qualificação docente para a Educação Básica apoia-se nas 

propostas dos Mestrados Profissionais para transformar as práticas inseridas na 

educação, as proposições defendidas podem ser percebidas como ferramentas 

para transformar e inovar a escola que se conhece. 

Os atores desta pesquisa são os Mestrados Profissionais em Ensino de 

Ciências, tema que tem pontuado a pesquisa. Neste olhar, buscou-se trazer à tona 

discussões que permeiam o Ensino de Ciências e a sua relevância para a 

Educação em todos os níveis de Ensino. 

 

2.5 O Ensino de Ciências 

 
 

“Não há, pois, conhecimento sem práticas e atores sociais” 

(SANTOS; MENESES, 2010) 

 

 

A Educação, em geral, no decorrer dos anos foi passando por processos de 

mudanças, com o intuito de atender as demandas da sociedade. Desde o 

lançamento da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB - em 1961, 

até a última, lançada em 1996, aconteceram reformas significativas nos diferentes 

níveis da Educação. Entre esses aspectos, cita-se como exemplo a obrigatoriedade 

do ensino dos 7 aos 14 anos, a inclusão da educação infantil e a formação dos 

professores. 

Com essas perspectivas o Ensino de Ciências, também passa por 

alterações. Até a década de 1960 encontrava-se um modelo de ensino tradicional, com 

transmissão de conhecimentos e assimilação das informações pelos alunos. Com 

promulgação da Lei n. 4.024 de 1961 consta que havia necessidade de o currículo atender 

aos avanços científicos e tecnológicos, o aluno é valorizado no processo de aprendizagem 

e atividade práticas passaram a representar elementos para compreensão de conceitos. 

(PCN,1997). 

Na década de 1970 as mudanças advindas do progresso como a 

industrialização, e crises político-econômicas, incidiram na “neutralidade da Ciência” 

apontando transformações e as discussões sobre “Ciência, tecnologia e sociedade” 
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ganharam destaque e se fazem presente até a atualidade. Como indicado no (PCN, 

1997) “Nos anos 80 a análise do processo educacional passou a ter como tônica o 

processo de construção do conhecimento científico pelo aluno”.  

Como visto neste breve relato, o Ensino de Ciências está em constante 

processo de mudança, respeitando as demandas apontadas pela área. Destaca-se 

a importância de investigações alterando conceitos pré-estabelecidos e a uma 

aproximação dos valores humanos e a Ciência e Tecnologia. No PCNs (2000, p. 

19), tem-se:  

O desenvolvimento pessoal permeia a concepção dos componentes 
científicos, tecnológicos, socioculturais e de linguagens. O conceito de 
ciências está presente nos demais componentes, bem como a concepção 
de que a produção do conhecimento é situada sócio, cultural, econômica e 
politicamente, num espaço e num tempo. 
 

Neste contexto, novas mudanças no Ensino de Ciências foram verificadas, 

em 2011 foi instituída a área do Ensino de Ciências, pela Portaria Capes 83/2011. 

Lembrando que esta área está fundamentada na Área de Ensino de Ciências e 

Matemática. Ambas advêm da área da Educação, de forma que em 2013 foi 

lançado um comunicado conjunto das áreas do Ensino e da Educação que buscam 

apontar aspectos de cooperação e articulação.  

No documento citado, enfatiza-se que as áreas colaboram para atender os 

desafios do sistema educacional do país. “[...] as iniciativas de articulações para 

ações conjuntas e para a visibilidade de sua produção acadêmica e técnica são 

pontos consensuais assumidos pelas coordenações de ambas as áreas [...]”. 

(CAPES, 2013). 

 Ao destacar o Ensino de Ciências, observa-se que está em crescimento, são 

mais de 148 programas de pós-graduação contabilizados no ano de 2016 (Capes, 

2016), sendo que 51% de Mestrados Profissionais. Inferindo na importância destes 

para Ensino Fundamental, Médio e Superior. E como consta no documento: 

“Ensino” envolve todos os níveis e modalidades do ensino formal do 

país, da creche ao doutorado, nos diversos campos do 
conhecimento, bem como as modalidades de ensino não formal, 
como a divulgação científica e artística em centros e museus de 
ciência e de arte. (CAPES, 2016, p.3). 

  

O ensino de Ciências pode ser visto como grande motivador à sociedade, 

pois é com envolvimento dele que temos alcançado êxito no desenvolvimento 

humano, social e econômico. A ciência interage fortemente com o desenvolvimento 
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científico e as tecnologias que estão presentes no cotidiano. Sabe-se que, muito 

ainda precisa ser analisada em relação ao ensino, a cientificidade e sua cooperação 

para a sociedade, todavia, o Ensino de Ciência, tem procurado aplicar estas 

prerrogativas desde a Educação básica.  

 Como discutido por Silva et al. (2013): 

 
O ensino de Ciências para crianças implica a aprendizagem de um 

conjunto de habilidades e competências que extrapolam a simples 

aquisição de conteúdos. Aprender ciências, em tempos contemporâneos, 

significa apropriar-se de modos de compreender e atuar no mundo de 

maneira a usufruir artefatos culturais e das tecnologias existentes. (2013, p. 

63). 

 

 Neste pensar, o Ensino de Ciências envolve compreender o mundo e suas 

significações. E esta premissa atinge jovens e adultos, assim como faz parte da 

formação profissional do professor.  

 Na página do Ministério da Educação (2016), está disponível a informação 

que o ensino de ciências merece ênfase, sendo implementado um Plano de 

Educação para a Ciência que visa incorporar efetivamente a prática e a reflexão 

científicas na vida escolar e social de adolescentes, jovens e adultos. Sendo que 

esta apresenta objetivos como: 

Incentivar projetos curriculares voltados para a educação científica e 
mudanças curriculares que incorporem abordagens práticas e 
problematizadoras das ciências; 

Ampliar e melhorar a formação inicial de professores de ciências, mediante 
incentivo com bolsas de licenciatura e abertura de campos de estágio 
orientado; 

 
Promover a formação continuada de professores de ciências, mediante 
cooperação institucional, coordenada pela CAPEMP – Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Médio (a ser instituída) e com 
apoio da CAPES – Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior, do CNPq – Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico e de outros órgãos de fomento; 

 
Implantar as Oficinas de Ciências, Cultura e Arte em instituições de ensino 
e científicas, como espaços de ensino-aprendizagem e de formação inicial 
e continuada de professores; Promover a pós-graduação de professores de 
ciências, incentivando-se tomar sua prática pedagógica como objeto de 
investigação; 

 
Promover a colaboração institucional, para formação inicial e continuada de 
professores, bem como para o apoio aos sistemas públicos de ensino; e, 
Implantar programas de produção e distribuição de livros e materiais 
didáticos de ciências. 
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No que confere a pesquisa, pode-se comentar que o Mestrado Profissional 

de Ensino de Ciências, em muito colabora com estas iniciativas ao proporcionar 

inovações em seus produtos, motivando professores a buscar atividades 

diferenciadas, saindo do contexto cotidiano. Lembra-se que processos inovadores 

tendem a estimular o aluno, amadurecendo ou construindo opiniões sobre suas 

práticas e seu contexto social. 

Delizoicov (2007, 15) aponta que: 

Problematizando e analisando as situações da prática social de ensinar, o 
professor utiliza o conhecimento elaborado das ciências, das artes, da 
filosofia, da pedagogia e das ciências da educação como ferramenta para a 
compreensão e a proposição do real.  

 

 Neste contexto o professor ao investir em sua formação, traz para o cotidiano 

profissional, propostas que qualificarão o ensino, denota-se a importância da 

ciência e do conhecimento, transformando realidades sociais. 

Compreende-se que a “Ciências é para todos” Delizoicov (2007) expõe que 

há necessidade de mudanças para os docentes desta área, nos diversos níveis de 

ensino, discernindo o ensino preocupado com a formação científica, buscando uma 

ciência socialmente para todos. A ciência, além do processo de sala de aula, 

colabora para a construção diária de saberes, portanto, “merece lugar destacado no 

ensino como meio de cognição e enquanto objeto de conhecimento”. (SAVIANE, 2003, 

p.71). 

As discussões sobre a educação em ciências vêm sucedendo a tempos mais 

recentes, em torno do século XX. Como corrobora Delizoicov (2007), “Em encontros 

de pesquisa das áreas do ensino de Ciências tem ocorrido discussões sobre o teor 

e a qualidade das investigações [...], como entendido, a área busca seu 

reconhecimento, apresentando pesquisas qualificadas. Fato que pode estar 

diretamente ligado a formação de cursos de pós-graduação, a pesquisa e a 

disseminação de seus resultados.  

A publicização é dinâmica, pesquisas na área estão socializando o 

conhecimento pelo mundo. Ao pensar na pós-graduação e na sua responsabilidade 

social, compreende-se que o Mestrado Profissional em Ensino de Ciência impacta, 

favoravelmente, ao propor como meta a formação de professores, a qualificação e 

aperfeiçoamento de suas práticas. Assim como, inova ao apresentar produtos que 

ajudam seus pares no ambiente que circulam. [...] a intencionalidade e o sentido de 
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toda investigação educativa é a transformação e o aperfeiçoamento da prática. 

(ZABALA, 1998, p.100). 

Após a apresentação do referencial teórico, que suscitou discussões sobre a 

Produção do Conhecimento, a Pós-Graduação, os Mestrados Profissionais, 

Mestrados Profissionais na área do Ensino e o Ensino de Ciências, temas que 

atravessam a proposta desta tese. Tem-se o desdobramento do procedimento 

metodológico, pontuando os caminhos realizados para a realização da pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 - CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Com o intuito de responder a problemática que incentivou a pesquisa, na 

qual propõe investigar os Mestrados Profissionais na área do Ensino em Ciências, 

como se apresentam e quais suas contribuições a partir das dissertações, traçamos 

as etapas metodológicas que melhor se adequam a esta pesquisa. Como discute 

Minayo (2010, p. 44) “a metodologia ocupa lugar central no interior da sociologia do 

conhecimento, uma vez que ela faz parte intrínseca da visão do mundo, veiculada 

na teoria”. Apresenta-se assim, as etapas traçadas em relação aos procedimentos 

realizados para responder os objetivos desta tese. 

 

3.1 Métrica da Informação - Cientometria 

 

O estudo sobre o progresso da ciência começa a ser discutido em torno do 

Século XX, com a demanda crescente de publicações científicas e pesquisadores 

envolvidos em estudos diversificados. A publicização das pesquisas, que começa a 

ganhar força a partir da invenção da imprensa por Guttenberg, em torno de 1450, 

faz da difusão da ciência um dos canais mais rápidos e eficientes para a 

explicitação do conhecimento. A invenção da prensa também colaborou para a 

interação entre diferentes áreas do conhecimento. (BURKE, 2003). 

Este movimento aponta a necessidade de se conhecer o comportamento da 

ciência, sendo assim, são difundidos os primeiros estudos as publicações. 

Conforme Leta (2013, p. 19) “Este seria, então, o início de uma área do 

conhecimento que, posteriormente, foi denominada de a Ciência da Ciência e, mais 

recentemente, Cientometria [...]”. O termo está ligado ao autor Derek Price, década 

de 60, aproximando esta métrica a estudos sociológicos. 

Callon et al. (1995, p. 9), salienta que 
 
A cientometria firma-se com o surgimento, no ano de 1979, da revista 
intitulada Scientometrics, resultante da convergência de dois movimentos 
que se desenvolveram inicialmente de modo isolado e independente: a 
“ciência da ciência” nos Estados Unidos e a naukovodemia (equivalente 
russo do termo cientometria) nos países do leste europeu, especialmente 
aqueles que faziam parte da antiga União Soviética. 

 

         Para a Hayashi (2012, p. 4) a cientometria: 
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Nasce a partir dos anos 1960, na confluência da documentação científica, 
da Sociologia da Ciência e da História Social da Ciência, com o objetivo de 
estudar a atividade científica como fenômeno social e mediante indicadores 
e modelos matemáticos. 

  

  Esta métrica tem se destacado, ao promover pesquisas aplicadas no 

desenvolvimento de políticas científicas, sendo, portanto, um segmento da 

sociologia da ciência. (MACIAS - CHAPULA, 1998). Nesse contexto entende-se que 

a cientometria é utilizada em pesquisas técnicas sobre o movimento da ciência e 

sua difusão, assim como para ajudar diversificadas instituições a gerarem 

indicadores que colaborem para tomadas de decisão. Sendo assim a cientometria é 

apontada como um campo multidisciplinar, com atuação em diferentes áreas do 

conhecimento. 

Ainda neste pensar a Cientometria para Pellegrino Filho, Goldbaum e Silvi 

(1997) trabalha com “análises de aspectos quantitativos referente a geração, 

propagação e utilização de informações científicas com o fim de contribuir para o 

melhor entendimento do mecanismo de pesquisa científica como atividade social”.  

Ainda contextualizando o termo, para o autor Spinak (1996): 

A cientometria investiga o crescimento quantitativo da ciência, o 
desenvolvimento de disciplinas e subdisciplinas, a relação entre ciência e 
tecnologia, a antiguidade dos padrões científicos, a estrutura de 
comunicação entre cientistas, a produtividade e criatividade dos 
pesquisadores, as relações entre desenvolvimento científico e crescimento 
econômico etc. 

  

Glãnzel (2005) aponta que é um campo científico multidisciplinar que permite 

a conexão com áreas como a sociologia, estatística, informática e linguística, 

promovendo diversos enfoques de pesquisa. Além de permitir o entendimento que 

esta métrica aponta um viés mais social da ciência.   

Neste contexto, esses indicadores permitem desenvolver pesquisas em 

diferentes segmentos da ciência, como produtividade de autores, universidades, 

países, colaboração de empresas, coclassificação de assuntos, palavras e 

temáticas (SPINAK, 1996) entre outros. A cientometria se destaca nestes estudos 

ao fornecer dados informacionais que transformam a ciência e permitem 

acompanhar seu caminhar e de seus pesquisadores. Ainda neste pensar, a 

cientometria permite “[...] mapear o campo científico e extrair informações úteis para a 

compreensão de sua estrutura social e intelectual”. (HAYASHI, 2013, p. 85). 
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A premissa, neste sentido, é que fazer ciência é um ato social, envolve 

ideias, conhecimentos e pessoas que interagem entre si, promovendo constantes 

debates de saberes e socializando com a comunidade em geral.  

A própria atividade cientifica parte de um contexto social, econômico e 

histórico e tende a ser analisada a partir de diferentes ferramentas para melhor 

direcionamento das pesquisas. Meadows (1999) comenta que “a ciência está 

intimamente ligada com a interação social”. Já para Omote (2005) o processo de 

produzir conhecimento científico é um ato coletivo e histórico, ou seja, fazer ciência 

envolve uma grande rede de pesquisadores, e está pautado nos tempos mais 

remotos da humanidade. 

Como exposto, a cientometria busca trabalhar com indicadores, fato que 

preocupa algumas comunidades que apontam a validade da pesquisa somente com 

metodologias qualitativas por não compreenderem que dados estatísticos podem 

promover pesquisas objetivas, fornecendo insumos para estudos comprometidos 

com a ciência. São diversificadas as aplicações de indicadores, os mesmos devem 

atender as abordagens de cada proposta de estudo. Para os autores Maricato; 

Noronha (2013, p. 73), esses indicadores podem ser reunidos em quatro grupos: 

 

Indicadores que buscam medir a produtividade cientifica e tecnológica [...]; 
Indicadores que buscam fazer aproximação quanto ao uso e qualidade dos 
documentos [..]; 
Indicadores de colaboração, que buscam analisar, sobretudo, redes sociais 
colaborativas[..]; 
Indicadores de ocorrência, que visam investigar, especialmente, relações 
entre temas, palavras-chave, assuntos e documentos[...]. (MARICATO; 
NORONHA, 2013, p. 73). 

  

Entende-se que todo indicador precisa ser interpretado em sua realidade, 

não se extrai informações que não condizem com os dados, por isso a necessidade 

de acompanhamento e comprometimento. Para o autor Trzesniak (1998, p. 164) “A 

comunidade de pesquisadores, desenvolvedores e usuários de indicadores 

quantitativos precisa constantemente revê-los, questioná-los e discuti-los, 

divulgando de forma clara e sem ambiguidades [...]”. Em outras palavras, 

independente da pesquisa e das ferramentas utilizadas, há necessidade de 

comprometimento e ética por parte do pesquisador. 

A ciência se faz importante para o crescimento da humanidade, tanto no 

campo teórico quanto no cotidiano, é através de grandes pesquisas que se 
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encontram resultados pertinentes para as problemáticas que vivenciamos no 

cotidiano. 

O reconhecimento da ciência como uma poderosa força impulsionadora da 

civilização, que afeta suas estruturas intelectuais, econômicas e políticas, levou à 

necessidade de examinar e compreender a sua natureza sendo criados para tal 

finalidade vários métodos de análise. (STUMPF et al, 2006, p.343). 

 Entende-se que, além de produzir indicadores para tomada de decisão ou 

parâmetros de desempenho que podem impactar nos campos socioeconômicos, 

“as medidas obtidas por métodos quantitativos (estatístico) expresso em números 

devem ressaltar as intenções qualitativas no contexto da pesquisa”. (ROCHA; 

HAYASHI, 2013, p. 72). 

Com o intuito de melhor apresentar as métricas da informação e a escolha 

das abordagens elencadas, apresentam-se no Quadro 02, as métricas discutidas na 

atualidade e suas orientações para a pesquisa. 

 Quadro 02 - Caracterização dos estudos métricos 

 

Tipologia /  
Subcampo 

Bibliometria  Cientometria Infometria / 
Informetria 

Webometria 

Objeto de 
estudo 

Livros, 
documentos, 
revistas, 
artigos, 
autores, 
usuários 

Disciplinas, 
assuntos, campos 
científicos e 
tecnológicos, 
patentes e teses 

Palavras, 
documentos, 
banco de dados, 
comunicações 
informais (inclusive 
em âmbito não 
científico) e 
homepage na 
WWW 

Sítios na WWW 
(URL, título, tipo, 
domínio, tamanho 
e links), motores 
de busca 

Variáveis Número de 
empréstimos 
(circulação) e 
de citações, 
frequência de 
extensão de 
frases. 

Fatores que se 
diferenciam as 
subdisciplinas. 
Como os cientistas 
se comunicam. 

Medir a 
recuperação, 
relevância e 
revocação. 

Número de 
páginas por eixo, 
número de linhas 
por eixo, número 
de links que 
remetem ao 
mesmo sitio, 
“situações”, 
estratégias de 
busca. 

Métodos Ranking, 
freqüência, 
distribuição 

Análise de 
conjunto de 
correspondência, 
coocorrência de 
termos, 
expressões, 
palavras-chave. 

Modelo vetor 
espaço, modelos 
booleanos de 
recuperação, 
modelos 
probabilísticos, 
linguagem de 

Fator de impacto 
da Web (FIW), 
densidade dos 
links , “situações”, 
estratégias de 
busca. 
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processamento, 
abordagem 
baseada no 
conhecimento, 
tesauros 

Objetivos Alocar 
recursos, 
pessoas, 
tempo, 
dinheiro. 

Identificar 
domínios de 
interesse, 
compreender 
como e quando os 
cientistas se 
comunicam. 

Melhorar a 
eficiência da 
recuperação da 
informação, 
identificar relações 
entre os diversos 
sistemas de 
informação. 

Avaliar o sucesso 
de determinados 
sítios, detectar a 
presença de 
instituições, 
pesquisadores na 
rede e melhorar a 
eficiência dos 
motores de busca 
na recuperação 
das informações 

 
Fonte: Bufrem e Prates (2005) – Disponível em:  http://www.scielo.br/pdf/ci/v34n2/28551 Acesso: 

dez. 2015. 

 

 

Assim como as métricas da informação expostas no Quadro 1, outros 

modelos também são utilizados em áreas do conhecimento distintas, como a 

Sociometria e a Psicometria, que circulam nas áreas das Ciências Humanas e da 

Sociologia, e a Altmetria que trabalha com os ambientes virtuais, ou redes sociais. 

Fato que reforça a relevância de pesquisas com indicadores estatísticos revertendo 

em indicadores sociais. Neste pensar a cientometria, apresenta vertentes de 

estudos a partir de objetivos específicos como apontados pela autora Vanti (2002); 

  
Identificar as tendências e o crescimento do conhecimento em uma área; 
determinar o desempenho dos sistemas de recuperação da informação; 
avaliar os aspectos estatísticos da linguagem, das palavras e das frases; 
medir o crescimento de determinadas áreas e o surgimento de novos 
temas. 
 

A mensuração da ciência tem gerado indicadores que inclusive ajudam em 

atividades de fomento, etapa importante para as pesquisas em todos o país. Ao 

levantar diversificados indicadores, colabora-se com possíveis intervenções ou 

tomadas de decisão para aquele campo de estudo. A Educação é um universo de 

pesquisa demasiado importante para a comunidade, demanda de políticas públicas 

comprometidas com o crescimento e melhorias deste setor. 

A Cientometria, a partir de suas propostas, permite que dados sejam 

explorados e apresentados para a comunidade científica com o intuito de apontar 

http://www.scielo.br/pdf/ci/v34n2/28551
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como está o desenvolvimento deste campo da ciência. Conforme Van Rann (1997) 

a cientometria permite aplicabilidade em estudos como; 

Desenvolvimento de métodos e técnicas para construção e aplicação de 
indicadores quantitativos em importantes aspectos da ciência; 
Desenvolvimento de sistemas de informação em ciência e tecnologia; 
Estudo das interações entre ciência e tecnologia; e Estudo das estruturas 
cognitivas e socioorganizacionais dos campos da ciência. 

 

 Entende-se que através das propostas metodológicas da cientometria, os 

envolvidos no processo de pesquisa buscam apresentar uma ciência comprometida 

com os aspectos sociais, incentivando aos pesquisadores olhares mais reflexivo 

sobre os indicadores explorados. Sendo assim, ao pensar nos Programas da Área 

do Ensino, observa-se que; 

Focam as pesquisas (expressas em artigos, livros e trabalhos em eventos) 
e produções (expressas em processos, materiais, tecnologias educacionais 
e sociais, propostas educativas, políticas públicas) em Ensino de 
determinado conteúdo, buscando interlocução com as Áreas geradoras dos 
conhecimentos a serem ensinados. (CAPES, DOCUMENTO DE ÁREA, 
2016, p.3).  
 

Para justificar o uso da métrica nesta pesquisa, utilizou-se do estudo de 

Hayashi (2012), que discute o uso das métricas em diferentes estudos e salienta a 

necessidade de se compreender; 

As estruturas cognitivas e organizacionais dos campos científicos e de 
seus processos de desenvolvimento em relação a outros fatores sociais é 
necessário aliar distintas teorias às métricas oriundas da Ciência da 
Informação, entre elas a Sociologia da Ciência que integra o campo dos 

Estudos Sociais da Ciência. 
 

Neste sentido, a cientometria integrada com a Sociologia da Ciência, permite 

pesquisas, segundo Hayashi (2012) que buscam: 

a) entender a estrutura intelectual de campos científicos e ultrapassar o 
aspecto meramente quantitativo das análises da produção científica;  
b) analisar e avaliar a atividade científica, a produtividade e o avanço do 
conhecimento no desenvolvimento da ciência e tecnologia;  
c) compreender os processos e estruturas cognitivas e sócio-
organizacionais do campo científico. 

 

Para a área do Ensino, pode ser importante ferramenta para fomentar 

pesquisas que apontem indicadores voltados para o crescimento da área e da 

produção do saber, além apontar a necessidade de políticas públicas 

comprometidas com o crescimento e melhorias deste setor. As universidades com 

seus inúmeros Programas de Pós-Graduação têm proporcionado, através da 

produção científica, indicadores sobre a ciência e sua evolução, em todas as áreas 
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do conhecimento. Impactando no crescimento da ciência no pais, assim como 

melhorias para a sociedade.  

3.2 Caracterização da pesquisa 

 

Para atender os pressupostos elencados na pesquisa, faz-se uso de distintas 

abordagens. No primeiro momento apresenta-se a abordagem quantitativa, que 

utiliza métodos estatísticos para descrever determinados enfoques da pesquisa. “O 

papel da estatística é estabelecer a relação entre o modelo teórico proposto e os 

dados observados no mundo real”. (TEIXEIRA, 2014, p. 136). Esta etapa está 

embasada na Cientometria, métrica que se propõe a discutir os indicadores do 

universo estudado, consciente da relevância desses dados para as melhorias 

sociais, exemplificando a educação. Colaborando com esta tese, Hayashi (2012, p. 

26) expõem que: 

Os indicadores construídos por meio dos recursos metodológicos da 
Bibliometria e da Cientometria, quando analisados a partir da perspectiva 
da Sociologia da Ciência, permitem: a) entender a estrutura intelectual de 
campos científicos e ultrapassar o aspecto meramente quantitativo das 
análises da produção científica; b) analisar e avaliar a atividade científica, a 
produtividade e o avanço do conhecimento no desenvolvimento da ciência 
e tecnologia; c) compreender os processos e estruturas cognitivas e sócio-
organizacionais do campo científico. 
 
 

A escolha pela Cientometria incide na possibilidade de trabalhar com 

indicadores e a partir destes, formular resultados em áreas sociais, revertendo em 

políticas inovadoras, para tanto, é necessário trazer a luz outras abordagens 

metodológicas que se complementam. Neste sentido aponta-se a abordagem 

qualitativa, que corresponde ao segundo momento da pesquisa. A mesma aproxima 

a teoria e os dados, pois há necessidade de interpretação, olhar os dados com 

maior compreensão. Esta etapa ocorre no momento da discussão dos indicadores 

que foram levantados.  

A autora Oliveira (2007, p. 37) conceitua a pesquisa qualitativa como sendo 

“um processo de reflexão e analise da realidade através da utilização de métodos e 

técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto 

histórico e/ou segundo sua estruturação”. Entende-se que uma abordagem pode 

completar a outra, incidindo em resultados relevantes para a ciência. 
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 Para Minayo (2010, p. 57) ao abordar métodos qualitativos e quantitativos, 

“cada um dos dois tipos de métodos tem seu papel, seu lugar e sua adequação. No 

entanto, ambos podem conduzir a resultados importantes sobre a realidade social, 

não havendo sentido de atribuir prioridade de um sobre o outro”. 

A pesquisa qualitativa está ligada a estudos sobre a educação, ponto 

principal do estudo, mas entende-se que determinados indicadores, permitem que 

se trabalhe com os dois processos e que ambas trabalhadas em conjunto, podem 

colaborar com nova perspectiva para o campo estudado. Como discutido por Demo 

(2011, p. 123):  

É importante saber lidar com dados e gráficos, também com referências 
estatísticas, sem falar que esse tipo de pesquisa precisa “rivalizar”- no bom 
sentido – com a tradicional. Não se trata de competir, mas de trabalhar a 
realidade em suas dimensões extensas e intensas, de maneira adequada.  
 

Entende-se que, a partir do exposto, determinados indicadores permitem que 

sejam analisados e discutidos qualitativamente, com relevância para políticas 

públicas educacionais, apresentando dados importantes para a sociedade e 

possíveis olhares para novos estudos.  

Ainda na busca de elucidar que as duas abordagens, apesar de diferentes, 

podem completar e trazer luz a diferentes pesquisas no campo educacional, o autor 

Firestone (1987, p. 25, tradução da autora) discute que a pesquisa quantitativa tem 

como finalidade “explicar as causas das mudanças em fatos sociais, principalmente 

através de medidas objetivas e análise quantitativa”.  Já pesquisa qualitativa “é 

mais preocupado com a compreensão”.   

De forma mais elucidativa, apresenta-se o caminhar da pesquisa, conforme 

Figura 05. 
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Figura 05 - Pesquisa sobre os Mestrados Profissionais no Ensino de 
Ciências. 

 
 

  

Fonte: autora 

 

                Para cumprir os objetivos propostos, a pesquisa segue as etapas deste 

caminhar, e utiliza processos em conjunto para obter respostas as questões 

apontadas. Assim sendo, utilizou-se a pesquisa exploratória, pois “este tipo de 

pesquisa desenvolve estudos que dão uma visão geral do fato ou fenômeno 

estudado” (OLIVEIRA, 2007, p. 65), ou seja, permite levantar as informações 

relevantes sobre o corpus do estudo.  

           Severino (2007, p.123) comenta que a pesquisa exploratória tem como 

objetivo “levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando o campo 

de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto”. Como 

proposta tem-se a pesquisa dos Mestrados profissionais em Ensino de Ciências e 

Pesquisa sobre os Mestrados Profissionais no Ensino de Ciências 
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sua caracterização, demonstrando as possibilidades de melhorias para o Sistema 

Educacional no país.  

       Além de explorar as pesquisas que emergem desses programas, a etapa 

seguinte faz uso da pesquisa bibliográfica, conforme Oliveira (2007, p. 69) esta é 

uma “modalidade de estudo e análise de documentos de domínio científico [...] 

grande parte de estudos exploratórios fazem parte deste tipo de pesquisa [...], 

complementando a pesquisa exploratória”.  

No presente estudo, o conjunto desses documentos é representado pelas 

dissertações e as proposições dos cursos de Mestrado Profissional na área do 

Ensino, selecionados para compor o corpus do estudo. Estes documentos estão 

disponibilizados nos endereços eletrônicos de cada programa participante da 

pesquisa.  

3.3 Caminhos traçados para coleta e organização dos dados 

 

Inicia-se a delimitação do estudo pelo levantamento dos Mestrados 

Profissionais reconhecidos e recomendados pelas CAPES, na área do Ensino, 

disponibilizado eletronicamente através do endereço 

<http://avaliacaotrienal2013.capes.gov.br/resultados/planilhas-comparativas>.  

 Nesta primeira etapa, segundo a planilha da Capes, constam 73 Programas 

da área de avaliação de Ensino, entre Mestrado, Doutorado e Mestrado 

Profissional, acompanhados na Avaliação Trienal de 2013, publicado no ano de 

2014. Como ressalva, explicita-se a limitação da pesquisa, que é trabalhar com os 

dados do governo neste período. Apresenta-se na Figura 06 o modelo da planilha 

disponibilizado pela Capes, no qual foram retiradas as informações pertinentes a 

pesquisa, como programa, ano de abertura do programa e número de dissertações 

defendidas no triênio. 
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Figura 06 - Amostra do modelo da Planilha de Avaliação Capes. 

 

 

Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES/MEC 

 

O primeiro recorte da pesquisa aconteceu nos programas acadêmicos, 

mestrado e doutorado, foram extraídos os 38 programas que não fazem parte da 

proposta de pesquisa. Na próxima etapa se elencou os programas do Ensino de 

Ciências para delimitar o corpus de estudo.  

Dos 35 programas de Mestrado Profissional da Área do Ensino, 7 são 

intitulados como Ensino de Ciências, universo da pesquisa. Os demais, direcionam-

se para as áreas como Física, Química, Matemática, Ciências Naturais e da Saúde, 

entende-se que o Ensino de Ciências pode trazer discussões sobre outras áreas 

sem restringir unicamente uma área. 

O Quadro 03 demonstra os dados levantados na planilha disponibilizada pela 

Capes, dos programas recomendados e reconhecidos no país. 
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Quadro 03 - Instituições e programas extraídos para a pesquisa. 

 
Instituição Nome do programa 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro - IFRJ  

Ensino de Ciências 

Universidade Estadual de Roraima – UERR Ensino de Ciências 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS       Ensino de Ciências 

Universidade de Brasília - UNB        Ensino de Ciências 

Universidade Federal de Itajubá- UNIFEI     Ensino de Ciências 

Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO  Ensino de Ciências 

Universidade Federal do PAMPA - UNIPAMPA   Ensino de Ciências 

  

 
Fonte: Quadro desenvolvida após exploração dos dados. Dados disponíveis em: 

http://avaliacaotrienal2013.capes.gov.br/resultados/planilhas-comparativas.  
Data da coleta 15.03.2015 

 

Observa-se que os 7 programas do Ensino de Ciência pesquisados, 

encontram-se em regiões distintas do país, favorecendo estudos a nível nacional, 

respeitando suas regionalidades, com olhar apurado para a produção de 

conhecimento pelo país. 

Dos programas apontados no Quadro 03, e segundo a planilha da Capes, 

conta com 149 dissertações defendidas e que fazem parte da Trienal, 2010-2012. A 

exploração dos documentos (dissertações) aconteceu no período de 15 de abril a 5 

de maio de 2015. A maioria dos programas disponibilizam em suas páginas 

eletrônicas as dissertações, aqueles que por ventura não foram localizados, fez-se 

contato com os coordenadores dos programas para acessar os mesmos.  

Alguns programas não apresentam defesa de dissertação no período, o fato 

pode ser justificado no tempo de criação dos programas. Como já exposto têm-se 

149 documentos para serem analisados, no entanto, foram recuperados 119 

documentos. A inconsistência decorre pelo fato de que alguns trabalhos não estão 

disponíveis para download, só apresentam resumo ou não foram encontrados em 

nenhuma base, mesmo após contato com os coordenadores de cada programa. 

Após esses primeiros levantamentos inicia-se a construção dos indicadores 

que são discutidos no decorrer da análise. Os dados foram organizados na planilha 

Microsoft Office Excel, na qual se dispôs de colunas com o título do trabalho, autor, 

área, produto e público que se destina. Após, captou-se as palavras-chaves, 

organizadas por ano e construir as nuvens de palavras que apontam os termos 

mais se destacam.  
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Os indicadores sobre o local de atuação de cada autor, foi investigado no 

currículo lattes, informação que permitiu discutir o movimento dos egressos dos 

cursos e as profissões destes discentes. Os modelos arranjados dos indicadores 

encontram-se nos Apêndices. 

A partir das discussões que pautaram este capítulo, visualizou-se os 

caminhos metodológicos percorridos que colaboraram para desenvolver esta tese. 

Esta etapa foi concluída, no próximo capítulo, descortina-se os indicadores que 

resultaram do processo de investigação. Esses, respondem aos objetivos 

específicos que se apontou no início deste caminhar.  
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CAPITULO 4 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

 

Acredita-se que a captação e as discussões sobre os indicadores levantados 

são parte primordial da pesquisa. Os dados trabalhados oportunizam ótimas pistas 

sobre os assuntos, assim como exige uma compreensão atenta ao que podem 

transmitir. Neste momento, responde-se ao objetivo de mapear os Mestrados 

Profissionais na área no Ensino em Ciências. 

Com este pensar, inicia-se as conversas com a apresentação do 

mapeamento dos Mestrados Profissionais em Ensino de Ciências, das dissertações 

e proposições. Estas foram publicadas na Avaliação Trienal 2013, Avaliação que 

corresponde aos anos 2010-2012.  

 Os dados foram captados nas páginas eletrônicas dos cursos. Tendo como 

universo pesquisado 7 programas recomendados e reconhecidos pela Capes, com 

o título de Ensino de Ciências, sendo este o corpus da pesquisa. A Tabela 05 

apresenta os dados de avaliação dos programas. 

Tabela 05 - Dados de avaliação da área do Ensino. 

 
Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/ MEC 

 
 

Observa-se que os programas foram instituídos entre os anos de 2003 a 

2012, conforme exposto nas discussões sobre os Mestrados Profissionais, que este 

período há ênfase maior em abertura de cursos. As duas instituições, Universidade 

Estadual de Roraima – UERR e Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, não 

apresentarem dissertações no período da Avaliação Trienal pesquisada, fato que 

decorre pelo ano de abertura de seus cursos. 

Nos dados elencados, visualiza-se as notas da avaliação para cada 

Programa, conceito que corresponde a avaliação do triênio analisado. A avaliação 

Instituições Programa Modalidade Ano de início Nota final aval. Trienal 2013 

IFRJ       Ensino de Ciências Profissional 2008 4 

UERR       Ensino de Ciências Profissional 2012 3 

UFMS       Ensino de Ciências Profissional 2007 3 

UNB        Ensino de Ciências Profissional 2003 4 

UNIFEI     Ensino de Ciências Profissional 2011 3 

UNIGRANRIO Ensino das Ciências Profissional 2007 4 

UNIPAMPA   Ensino de Ciências Profissional 2012 3 
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dos programas que contam somente com Mestrado, pode atingir no máximo nota 5, 

sendo que as avaliações e posterior conceito tem por objetivo a; 

Certificação da qualidade da pós-graduação Brasileira (referência para a 
distribuição de bolsas e recursos para o fomento à pesquisa) e a 
Identificação de assimetrias regionais e de áreas estratégicas do 
conhecimento no SNPG para orientar ações de indução na criação e 
expansão de programas de pós-graduação no território nacional. (CAPES, 
2016). 

 

O processo de avaliação tende a impulsionar a busca de qualidade nos 

cursos, todavia, há necessidade de atenção para alguns processos avaliativos no 

Mestrado Profissional. Para Fischer (2010, p. 356) o sistema de avaliação 

apresenta duas vertentes “estimula a qualidade e reprime a criatividade e a 

inovação, atributos fundamentais de processos artesanais, dos quais o mestrado 

profissional é exemplo pleno de significado”. Ainda neste contexto, Paixão et al. 

(2014, p. 506) comenta que: 

Apenas no triênio 2007- 2010 os MPs ganharam uma ficha de avaliação 
exclusiva, com itens mais próximos à sua realidade. Contudo, apesar da 
significativa mudança, o avanço não foi tão contundente, principalmente no 
que concerne à captação dos impactos dos MPs nos alunos e na 
sociedade de uma forma geral. 

 

Neste entendimento, o sistema de avaliação precisa atentar para modelos 

que olhem as práticas do Mestrado Profissional, entende-se que a área da 

Educação, dentro da área das Ciências Humanas, vai apresentar questões sociais, 

políticas entre outras, que primam por métodos de cunho qualitativo.  

 Na Tabela 06, apresenta-se os programas com dissertações defendidas no 

triênio, contabilizou-se 149 documentos informados entre os programas. No 

entanto, recuperou-se 119 documentos na íntegra, como aponta-se na Tabela 06.  

Tabela 06 - Instituições e número de dissertações apresentadas na Planilha 

de Avaliação Trienal 2013. 

 

Instituições 
Número de 

dissertações 
Número real de 

dissertações analisadas 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio de Janeiro - IFRJ  

36 35 

Universidade Estadual de Roraima – UERR 0 0 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS       34 35 

Universidade de Brasília - UNB        50 43 

Universidade Federal de Itajubá- UNIFEI     1 1 

Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO  28 9 

Universidade Federal do PAMPA - UNIPAMPA   0 0 

Total  149 119 

Fonte: autora 
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Na planilha com os dados da Trienal 2010-2012, entre as informações, está 

o número de dissertações defendidas no período, todavia, não conseguimos acesso 

à todas elas. Alguns registros só contam com os metadados como nome, 

orientador, título, resumo, não tem o documento na íntegra para análise, por esse 

motivo, foram descartados da pesquisa.  

A Universidade do Grande Rio - Unigranrio, pelas informações no 

documento, conta com 28 dissertações, porém somente 5 apresentaram 

documentos completos, e 4 só apresentaram os metadados das dissertações, 

conforme data que se fez a pesquisa. Buscou-se contato para acessar esse 

material, mas não houve êxito para tal demanda.  

Em relação aos dois programas que não contam com dissertações no 

período proposto na pesquisa, Universidade Estadual de Roraima - UERR e 

Universidade Federal do PAMPA - UNIPAMPA, descartou-se das demais analises 

dos indicadores por não contar com defesas na Avaliação Trienal 2013. Acredita-se 

que na próxima avaliação, os cursos já contarão com defesas. 

A Figura 07 apresenta no gráfico as dissertações que compõem o corpus da 

pesquisa, organizadas por ano de defesa. 

 

Figura 07 - Dissertações defendidas conforme documento da Avaliação Trienal 

2013. 

 

 

Fonte: autora 
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A Figura 07 representa as dissertações que foram defendidas no triênio 

pesquisado, observa-se que nos anos de 2010 e 2011 somente 3 programas 

apresentaram defesas de dissertações. Apesar da Universidade do Grande Rio - 

Unigranrio contar com documentos nesse período, segundo a planilha de avaliação, 

são 28 dissertações, não houve acesso a esse material.  

Ao comparar os anos e quantidade de produções apresentadas no período, 

observa-se que os anos 2010 e 2011, com somente 3 cursos, apresenta maior 

defesa de dissertações que o ano de 2012 que conta com 5 programas.  

A Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI justifica-se apresentar somente 

um documento pelo tempo de criação do programa, como visto a abertura do curso 

aconteceu no ano de 2011. A Universidade do Grande Rio - Unigranrio não 

disponibilizou na página do programa as dissertações dos anos anteriores ou o 

documento completo. 

Reforça-se a ideia que 2 Programas não apresentavam dissertações 

defendidas no triênio analisado, motivo pelo qual não constam nos indicadores 

captados, mesmo apresentados no início da pesquisa, por apresentar a 

nomenclatura proposta na pesquisa. 

Convém lembrar que as dissertações são importante campo de pesquisa, 

representando o saber produzido nos programas e sua qualidade. São produções 

que estudam com maior profundidade temas que permeiam os cursos e o cotidiano. 

“Dadas suas características, as dissertações e teses constituem matéria-prima de 

qualidade para a elaboração de indicadores científicos, o que comprova o potencial 

desse tipo de literatura”. (IGAMI; FUNARO; BRESSIANI, 2014, p. 286). 

Conseguiu-se mapear os Mestrados Profissionais em Ensino de Ciências, 

demonstrou-se, onde estão localizados pelas regiões brasileiras. Assim, inicia-se a 

etapa de responder o próximo objetivo, que é de identificar os indicadores como 

área do conhecimento, formação, afiliação, palavras-chave e tipologia dos produtos.  

 A Figura 08 representa os programas, ano de abertura, linhas de pesquisa e 

dissertações publicadas.  
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Figura 08 - Apresentação dos programas pesquisados e suas 

especificidades. 

 
 

 

 

 

Fonte: autora 

 

A imagem produzida para representar as informações sobre os programas 

traz dados relevantes para serem discutidos. Começa-se pelo ano de abertura, a 

maioria foi instituída na década de 2000, confirmando a premissa que os Mestrados 

Profissionais têm maior ênfase nesta época.  

Fica evidente que são novos em relação alguns Mestrados Acadêmicos e 

são desafiados a atender a demandas que se propõem. Para Menandro (2010, 

p.370) “O Mestrado Profissional é caracterizado por maior dinamismo, pois a 

adaptação é uma de suas marcas, já que é movido por demandas que lhe são 
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endereçadas”. O fazer pesquisa e integrar nas práticas profissionais cotidianas são 

uma das grandes demandas que estão sujeitos. 

Os cursos analisados voltam-se para o Ensino, as linhas de pesquisa 

incidem no pensamento que mesmo as ofertas serem em regiões diferentes, as 

pesquisas são próximas, e os assuntos abordados similares. O que permite, de 

forma sonhadora, criar expectativas de abrangerem para outras regiões, inclusive 

formando redes de colaboração. 

As linhas de pesquisa norteiam nos programas de Pós-Graduação, os 

projetos e pesquisas oriundas destes. No I PNPG encontram-se alguns trechos 

sobre o assunto: 

As atividades científicas compreendem a organização de linhas regulares 

de projetos de pesquisa, a produção de trabalhos profissionais de 

comunicação, discussão e intercâmbio de informações e temas culturais, 

científicos e técnicos, que são realizados por grupos, na maioria dos casos 

envolvendo áreas distintas de trabalho científico e, muitas vezes, com 

participação de diferentes instituições. (I PNPG, 1979).  

 

No PNPG 2010 – 2020 estão presentes a discussão do crescimento da Pós-

Graduação e as linhas de pesquisa desempenham importante papel para este fato, 

como exposto a “integração do ensino à pesquisa, estabelecendo-se um número 

limitado de disciplinas articuladas com as respectivas linhas de pesquisa dos 

cursos”. (PNPG 2010-2020, p.39). As linhas precisam estar articuladas com as 

propostas dos programas, fornecendo subsídios para pesquisas que atendam as 

perspectivas dos programas. 

Observa-se que, como se discute os Mestrados Profissionais em Ensino de 

Ciências, as linhas direcionam-se para atender as propostas dos cursos. Com 

ênfase na formação de professores, reforça-se a ideia de qualifica-los para o ensino 

e aprendizagem.  

Como exposto até então, segundo os indicadores levantados pela Capes, os 

7 Programas apontados, encontram-se em diferentes regiões do país, mesmo 2 

programas não apresentando dissertações, optou-se em demonstrar onde está 

situado os cursos com a nomenclatura Ensino de Ciências. A Figura 09 explicita 

como estão distribuídos esses programas pelo país. 
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Figura 09 - Mestrados Profissionais em Ensino de Ciências, Avaliação 

Trienal 2010-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 

 

No Ensino de Ciências, especificamente, as propostas de programas podem 

expandir, impactando nas regiões que não possuem as ofertas para formação de 

docentes nesta área. Compreende-se que o recorte da pesquisa comporta 7 

programas, mas já apresenta uma possível amostra das assimetrias em relação a 

distribuição geográfica brasileira.  

Como visto na discussão sobre os Mestrados Profissionais na área do 

Ensino de Ciências, seus olhares são para o Ensino, para a formação de 

professores e qualificação de suas práticas dentro do contexto escolar. “Importante 

meio de levar a pesquisa em ensino de ciências para a sala de aula, que, como se 

sabe, é a meta na grande área de ensino de ciências”. (FREIRE; GERMANO, 2009, 

p.2). É relevante que apresentam ofertas de acesso, motivando a especialização 

daqueles que são responsáveis pelo ensino/aprendizagem em todos os níveis 

educacionais.  

A Educação, como compreendido é fator relevante para uma sociedade e 

cabe aos nossos governantes oportunizar políticas sociais igualitárias e simétricas à 

RJ 
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todos. O que é reforçado pela apresentação da Figura 10, que demonstra a 

concentração desses programas, em sua maioria nos grandes centros.  

Figura 10 - Demonstração do caminhar dos egressos dos cursos 

pesquisados. 

 

 

Fonte: autora 

 

A imagem foi construída com a intenção de corroborar com a ideia que os 

egressos buscam a qualificação na cidade onde o programa está instalado, 

geralmente a capital do estado, e retornam para a cidade natal, ou onde 

desenvolvem suas atividades profissionais. Esses dados foram investigados no 

curriculo lattes de cada autor da dissertação analisada, buscando a informação de 

sua formação e atuação.  

É relativamente comum vermos essas movimentações na Pós-Graduação, a 

busca pela formação especializada perpassa barreiras geográficas. Mudanças de 

cidades, estados ou até mesmo países, acontecem quando se tem interesse na 

qualificação que é ofertada em programas fora da região de origem. Por outro lado, 

pode frustrar aqueles que não conseguem tal façanha, tanto pelo deslocamento 

quanto pela seleção que não contempla a todos.  

Este fato também reforça essa inquietação de mais ofertas de programas 

para atender todos os que buscam a Pós-Graduação para a formação qualificada. A 
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Figura 11 aponta o movimento que os egressos realizam em busca de formação 

pós-graduada. 

Figura 11 - Movimentação dos egressos pelos estados brasileiros. 

 

Fonte: autora 

 

Ao confeccionar a imagem, a ideia foi de mostrar o movimento que os 

egressos apresentam e para onde se deslocam. A Universidade de Brasília e a de 

Mato Grosso do Sul, são as que mais apresentam caminhos para outros estados. 

Fato que pode acontecer, pelo vínculo empregatício ou pelas mudanças na carreira 

profissional. Observou que alguns autores passaram em concursos e foram para 

outras regiões.  

Conhecer o caminhar dos egressos dos Mestrados Profissionais torna-se 

relevante, uma vez que, esses cursos voltam-se para a prática e aplicabilidade da 

pesquisa, sendo intrínseco neste contexto a qualidade do curso do egresso. “O 

perfil do egresso de um curso de pós-graduação desta natureza se caracteriza, 

portanto, como ponto central, ao se considerar a aferição da qualidade de um 

programa de Mestrado Profissional”. (TEIXEIRA, 2008, p.101). 
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Em relação a movimentação, nota-se que mesmo apresentando processos 

de migração, ainda é visível que a concentração atinge as regiões sul, sudeste, 

nordeste e centro-oeste. O Norte apresenta lacunas em ofertas de programas de 

Pós-Graduação e processos de atuação profissional. Fato que precisa ser 

contornado, e uma das iniciativas seria a oferta de cursos para regiões que não 

contam com propostas.  

Outro indicador que colabora com a pesquisa, são as áreas de 

conhecimento. Na Figura 12, apontam as diferentes áreas que os estudos 

contemplam. 

Figura 12 - Áreas do conhecimento que despontam nas dissertações 

analisadas. 

 

 

Fonte: autora 

 

Na proposta de pesquisa aponta-se que o recorte da pesquisa é no Ensino 

de Ciências, pois o mesmo permite encontrar as diferentes áreas, como as que 

estão mencionadas na Figura 12. Compreende-se que o Ensino de Ciências abarca 

temáticas de Química, Física e Biologia, conforme Freire; Germano (2009, p.3): 

 
Os programas de Mestrados Profissional em Ensino de Ciências 
apresentam entre as suas metas a formação de profissionais para atuarem 
na Educação Básica, nas áreas de Física, Química e Biologia 
compreendendo, portanto, o Ensino Fundamental e Médio, não 
descartando, entretanto, a possibilidade de inserção no ensino superior, 
que abrigam cursos de licenciatura voltados à formação de professores. 

 

É possível compreender a dinâmica do Ensino de Ciência, além da 

abrangência de assuntos nas pesquisas e produtos que surgem nos Mestrados 

Profissionais de Ensino em Ciências, incidindo em propostas de ensino em 

diferentes áreas do conhecimento.  
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Entende-se que Educação Ambiental, Ensino de Botânica, Ciências Naturais 

e Ciências da Saúde integram o Ensino de Ciências, discutindo temas que estão 

presentes em sala de aula. E podem atender todos os níveis de ensino, como 

exposto pelos autores acima. 

Na Figura 13 têm-se os indicadores sobre o público que é destinado as 

pesquisas.   

Figura 13 - Público que se destina as pesquisas e produtos analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 

 

Um dos indicadores apontados na pesquisa é o público a quem se destina a 

pesquisa, ponto importante na visão da pesquisadora. Como os Mestrados 

Profissionais tem o compromisso com a aplicabilidade da pesquisa, estes dados 

reforçam a tese que os estudos estão atentos à prática que se está inserido, assim 

como voltam seu olhar para as demandas do cotidiano. 

Este quesito também explicita que as dissertações e as proposições atingem 

todos os níveis de Ensino, e vai além, aponta para as demandas de gestão escolar, 

são trabalhos voltados para aqueles que coordenam e/ou administram a escola, 

apresentando propostas que podem inovar ou renovar práticas nesse ambiente. 

Mesmo com foco na sala de aula, no processo de ensino e aprendizagem no 

professor-aluno, em sua formação para a prática cotidiana da sala de aula, os 

Mestrados Profissionais no Ensino de Ciências não impedem que profissionais de 

outras áreas tenham interesse. 
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Na Figura 14 expõem-se as profissões dos egressos dos cursos analisados a 

partir dos dados levantados no currículo lattes de cada pesquisador. 

Figura 14 - As profissões dos egressos dos programas segundo Currículo 

Lattes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 

 

Entre as discussões dos Mestrados Profissionais, tem-se a premissa que os 

cursos se destinam aos profissionais já atuantes na área que é ofertado o curso. 

Nota-se que nos Mestrados Profissionais em Ensino de Ciências, os egressos 

seriam na totalidade professores que já desenvolvem atividades em sala de aula.  

A partir dos dados levantados no currículo lattes dos autores das 

dissertações investigadas, descortinam-se outras profissões além da docência. 

Essa já está intrínseca nas propostas dos cursos da área do Ensino, mas 

encontrou-se profissionais de áreas divergentes ao esperado. Observa-se que os 

cursos podem atender públicos diversos, de acordo com Fisher (2005, p.27), os 

Mestrados Profissionais apresentam modelos, generalista e o focalizado, como 

explica: 

 

a) MP generalista – forma profissionais multiqualificados em nível 
estratégico. O curso propõe-se a rever as práticas exercidas pelo aluno, 
fazendo-o refletir sobre as mesmas, ressignificando-as criticamente. 
Orienta-se por competências complexas e atrai alunos com experiência 
anterior, que é um critério valorizado da seleção. Nesse caso, enquadram-
se os mestrados profissionais em Administração desenvolvidos pelas 
Universidades Federais da Bahia e do Rio Grande do Sul, bem como pelas 
duas escolas da Fundação Getúlio Vargas (Ebape e Eaesp). Esses cursos 
atraem gestores experientes, com bagagem significativa, oriundos de 
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governos, empresas e de setores da sociedade civil, como ONGs, 
programas e movimentos sociais. 
b) MP focalizado – forma profissionais para setores específicos de 
atividades, possibilitando especialização e maior instrumentalidade para 
lidar com problemas concretos. Pode ser oferecido a públicos iniciantes ou 
já experientes, permitindo maior desenvolvimento de expertise ou mesmo, 
realocação profissional. Nesse caso, estão os mestrados em Engenharia, 
Odontologia e outros. O mestrado em Saúde Coletiva da UFBA é um 
exemplo de aplicação em políticas públicas. (FISHER, 2005, p.27). 

 
 

Neste entendimento, a área do Ensino se faz presente nos dois modelos e 

como expõem Fischer (2005, p.28) é a combinação dos dois modelos anteriores “é 

a proposta do mestrado profissional em ensino desenvolvido nas áreas de Ciências 

e Matemática, que conjuga a teoria que se ensina com a organização de condições 

para a prática docente”. 

 Os indicadores da pesquisa se voltam para a área Ensino de Ciências, têm-

se docentes de todos os níveis, que é a proposta inicial do programa. Mas não se 

recuperou nenhum documento que justifique que outras áreas não sejam aceitas 

nos cursos, fato que fica visível ao apresentar esses dados. Profissionais de outras 

áreas buscam nestes espaços, a oportunidade de especializar-se, com o 

compromisso de integrar a teoria com a prática do seu dia-a-dia. 

Os indicadores descortinados até o momento apontam dados sobre os 

programas e/ou os egressos desses. A etapa seguinte trabalha-se com informações 

sobre a produção científica, ou seja, as dissertações e as proposições que 

estiveram presentes nesta pesquisa.  

Um dos olhares da pesquisa foi para as dissertações, se os programas com 

mesma nomenclatura, objetivos e linhas de pesquisa semelhantes apresentam 

propostas de pesquisa equivalentes. E neste quesito, fez-se esta análise pelas 

palavras-chave, dinamizou-se a apresentação com nuvens de palavras. 

Na Figura 15 apresenta-se a nuvem de palavras do Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências do IFRJ. 
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Figura 15 - Nuvem de palavras do Programa de Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

de Janeiro - IFRJ. 

 

 

Fonte: autora 

 

Os temas abordados ficam evidenciados na dinâmica em que as palavras-

chave estão disponibilizadas, entende-se que buscam definir, de forma sucinta, o 

assunto do documento. Observa-se a abrangência de temas estudados no 

Programa do IFRJ, entre eles, o compromisso com a Educação Ambiental, tema 

relevante para a sociedade e que precisa ser trabalhado desde o Ensino 

Fundamental. Nesse sentido, afirma-se que a preocupação e o respeito com o 

ambiente em que se vive são condições essenciais para a sobrevivência humana. 

A Interatividade e Interdisciplinaridade são temas mais atuais e permitem 

trabalhar diferentes ambientes, assim como, unir disciplinas ou assuntos que 

motivem o aluno. Evidencia-se, pelas palavras em destaque, que o Ensino de 

Ciências, trabalha com outras áreas como a Educação Médica, Ensino de Física e 

Formação Continuada, conteúdos importantes para aprimorar saberes, e qualificar 

o profissional que irá atuar nos diferentes níveis de Ensino.  

Desponta também a Alfabetização científica e como comenta Delizoicov; 

Angotti; Pernambuco (2007, p.17) “[...] trabalhar o conhecimento no processo 
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formativo dos alunos significa proceder à mediação entre os significados do saber 

no mundo atual e aqueles dos quais foram produzidos”. 

A Figura 16 representa a nuvem de palavras referente as dissertações 

defendidas no Programa de Mestrado Profissional Ensino de Ciências da 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS. 

 

Figura 16 - Nuvem de palavras do Programa de Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS.  

 

 
Fonte: autora 

 

 

Os termos mais recorrentes nas dissertações do Programa de Mestrado 

Profissional Ensino de Ciências da UFMS, foram Educação Ambiental, 

aprendizagem significativa e formação continuada. Entende-se como uma 

preocupação os processos de ensino e aprendizagem, assim como a relevância da 

formação continuada para os docentes. Neste contexto, observa-se a importância 

das discussões sobre a Educação Ambiental no ensino, com o intuito de formar 

conceitos de responsabilidade e conversação com ambiente global.  
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A Formação continuada se destaca na nuvem de palavras, apontando que os 

profissionais buscam qualificar seus saberes, impactando na qualidade do Ensino. 

Outro tema em destaque é a aprendizagem significativa, que pode ser entendida 

como “aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira 

substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe”. (MOREIRA, 2010).  

Verifica-se desta forma, que na aprendizagem significativa são trabalhados os 

conhecimentos já existentes nos alunos.  

Na Figura 17 observa-se as palavras-chaves que se destacam nas 

dissertações do programa da UnB. 

 

Figura 17 - Nuvem de palavras do Programa de Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências da Universidade de Brasília - UNB.     

 

 

Fonte: autora 

 

As dissertações defendidas no Programa de Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências da UNB, entre as temáticas abordadas, o Ensino de Ciências se 

destacou seguido pelo Ensino de Química. A partir dos termos elencados e 

relacionando ao público destinado, vê-se que as pesquisas são direcionadas para o 
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Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, sendo esta a possibilidade para 

aqueles que não conseguiram terminar seus estudos nos anos regulares. 

Experimentação e pesquisa-ação, ambas utilizam a relação teoria e prática 

na pesquisa, sendo que a pesquisa-ação tem como “concepção de pesquisa que, 

desde o início, se define por incorporar a ação como sua dimensão constitutiva”. 

(MIRANDA; RESENDE, 2006, p.511). Sobre a educomunicação, entende-se que 

insere na sala de aula o uso das tecnologias, dinamizando o ensino.  

Na Figura 18 apresenta-se as palavras-chave das pesquisas do Programa da 

Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI em Minas Gerais. 

 

Figura 18 - Nuvem de palavras do Programa de Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciências da Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora 

 

A Figura 18 apresenta os termos coletados das dissertações do Programa de 

Mestrado Profissional Ensino de Ciências da UNIFEI. Visto que a implantação do 

programa aconteceu somente no ano 2011, foi recuperado somente 1 documento, o 

que não permite maior dinâmica entre os termos.  

Foi discutido o Ensino de Física, as tecnologias e o Ensino Médio, 

assemelhando-se aos demais programas apresentados. A imagem demonstra que 

as tecnologias são recorrentes nas dissertações estudadas, pois são vistas como 

um auxilio nos processos de ensino/aprendizagem. No contexto analisado, 

transformam a dinâmica da sala de aula e o uso do quadro, giz e papel. 
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Na Figura 19 apresenta-se a imagem com as palavras-chave do Programa 

de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Unigranrio.  

 

Figura 19 - Nuvem de palavras do Programa de Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências da Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO. 

 

 
Fonte: autora 

 

O Programa citado, disponibilizou 9 dissertações em seu ambiente virtual, no 

entanto, 4 não possuíam documento para download. Portanto, foram analisadas as 

palavras-chave de 5 dissertações, sendo que a palavra-chave Raciocínio lógico foi 

o destaque. Este aparece em 3 das 5 dissertações analisadas, presente em 

questões que envolvam as disciplinas como de matemática.  

Nesse sentido, observa-se, nos estudos, a preocupação em trabalhar o 

raciocínio lógico desde o Ensino Fundamental para desenvolver a capacidade 

lógica na criança. “O ensino da lógica geralmente é tratado nas primeiras fases da 

aprendizagem, onde os alunos devem aprender a desenvolver o raciocínio lógico 

para auxiliar na resolução de problemas”. (SCOLARI; BERNARDI; CORDENONSI, 

2007, p. 02). 

Com o intuito de comparar as palavras-chave das dissertações criou-se a 

Figura 20, que apresenta os temas que se destacam entre as 119 dissertações 

analisadas, oriundas dos 5 programas destacados. 
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Figura 20 - Nuvem de palavras dos programas elencados na pesquisa. 

 

 

Fonte: autora 

 

Visualizam-se as similaridades possíveis que os programas apresentam 

através dos assuntos que abordam. A palavra-chave Ensino de Ciências aparece 

em destaque na imagem, como a pesquisa ocorreu nos Programas de Ensino de 

Ciências, entende-se que iriam apontar à área como um dos assuntos relevantes.  

O Ensino de Física aparece como outro termo destaque, o que ocorre pelas 

propostas das dissertações ou o vínculo com a área. A palavra-chave Alfabetização 

científica é ressaltada, reforçando a ideia de Delizoicov; Angotti; Pernambuco 

(2007, p. 34) “[...] hoje é imperativo ter como pressuposto a meta de uma ciência 

para todos”.  

Com a união de todas as palavras a Educação Ambiental se destaca, fato 

que reafirma a importância do assunto para o ensino, além de apontarem possíveis 

ações que podem ser trabalhadas com a temática.  

Livro didático, hipermídia, cinema, analogias, zoológico, sinalizam que estão 

sendo utilizados recursos didáticos para trabalhar os conteúdos e qualificar a sala 
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de aula. Experimentação, pesquisa-ação, construtivismo busca integrar teoria, 

prática e processos reflexivos para trabalhar os conteúdos.  

Entende-se que as palavras-chave apresentam similaridades entre as 

pesquisas traçadas nos diferentes programas elencados. Neste contexto, observa-

se a partir das dissertações analisadas, a perspectiva da formação continuada e a 

qualidade do ensino. 

As palavras-chaves indicam os assuntos que se destacam na produção das 

dissertações. Os estudos, em sua maioria, relacionam-se com as propostas dos 

cursos e com a Área Ensino de Ciências, assim como temas recorrentes na sala de 

aula. Outro dado relevante para a pesquisa são as proposições apresentadas. 

 Como já discutido, os Mestrados Profissionais possibilitam, além das 

dissertações, outras produções como software, metodologias manuais, guias, 

cursos entre outros com a pretensão de aplicabilidade do cotidiano profissional.  

Neste pensamento, a Figura 21 apresenta os indicadores captados após 

análise das proposições defendidas na trienal 2013.  
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Figura 21 - Indicadores das proposições analisadas conforme Avaliação Trienal 

2013. 

Fonte: autora 
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A partir dos dados apresentados na Figura 21, compreende-se que todos os 

produtos podem ser considerados recursos didáticos. Ou seja, são métodos ou 

ferramentas que apoiam as atividades do ensino e aprendizagem. Para Souza 

(2007, p. 111), “recurso didático é todo material utilizado como auxílio no ensino-

aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor a seus 

alunos”.  

Neste entender, tem-se uma variedade de recursos didáticos, que são 

apontados nos produtos defendidos dos cursos analisados. Em que o pesquisador 

propôs ferramentas ou métodos para elaborar atividades prática com determinados 

públicos, respeitando um dos critérios do Mestrado Profissional que é o de 

apresentar um produto. 

Os produtos em sua maioria não se repetem, e aqueles que o fazem são 

entre 8 a 9 proposições, sendo estes a sequência didática, vídeos e material 

didático. O material didático pode alterar a interação aluno/professor, fato que 

dinamiza as aulas e colabora para o desenvolvimento do aluno.  

Bandeira (s.d, p. 14) “O material didático pode ser definido amplamente 

como produtos pedagógicos utilizados na educação e, especificamente, como o 

material instrucional que se elabora com finalidade didática”.  Observa-se que são 

inúmeras as propostas de recursos didáticos, apresentam-se com nomenclaturas 

diversas, mas o desejo é ter diferentes recursos que apoiem o cotidiano de ensinar 

e aprender. O material didático, conjunto de textos, imagens e recursos, ao ser 

concebido com a finalidade educativa, implica na escolha de um suporte, impresso 

ou audiovisual. (IDEM, p. 15). 

Segundo o MEC (2012) é necessário observar alguns itens ao utilizar 

recursos didáticos e sua eficiência, entre os quais se tem; 

a) adequação aos objetivos, conteúdo e grau de desenvolvimento, 
interesse e necessidades dos alunos;  
b) adequação às habilidades que se quer desenvolver (cognitivas, afetivas 
ou psicomotoras);  
c) simplicidade, baixo custo e manipulação acessível;  
d) qualidade e atração (devem despertar a curiosidade).  

 

Entende-se que ao escolher uma ferramenta para auxiliar e modificar as 

práticas cotidianas de ensinar, o professor precisa conhecer seus alunos, suas 

necessidades e limitações. Na Figura 22 recursos audiovisuais também têm seu 
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destaque, em plena época em que o uso das tecnologias são quase que rotineiras, 

utilizá-las tornou-se uma ferramenta importante no auxílio de atividades. 

 

Figura 22 - Classificação Brasileira dos Recursos Audioviuais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Maria Rosângela Mello - CRT Telêmaco Borba (apud MEC, 2012, p.22). Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/equip_mat_dit.pdf 

 

 

Ferramentas como computadores e telas digitais, contribuem para aprimorar 

atividades, no entanto, o aluno não pode ser limitado a depender do equipamento, 

mas vê-la como recurso para desenvolver novos saberes. Para (VEIT, 2010, p. 132-

133) “o aprendiz é um agente ativo na construção do seu conhecimento e é capaz 

de desenvolver atividades que extrapolam os limites impostos por lápis e papel”. 

Blog, Filmes, CD, DVD, Site, Objetos de Aprendizagem podem ser vistos 

como suportes para desenvolver as atividades de ensino. Ferro; Bergmam (2008, 

p.21) “os materiais que utilizam outros suportes que não o papel são aqueles que 

desenvolvem também a tarefa mediadora no processo ensino e aprendizagem”. 

São processos que estão gradualmente presentes no cotidiano, porém ainda 

encontram limitações nas escolas, tanto pela infraestrutura, material disponível e 

conhecimentos de manuseio. 

Em relação ao livro, livreto, cartilha, manual, guia e apostila (IDEM, p. 22) “os 

materiais que utilizam papel como suportes são atualmente os mais requisitados 

nos estabelecimentos de ensino”. Os livros didáticos estão presentes 
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cotidianamente nas atividades de sala de aula, fato que acontece pela 

disponibilidade e facilidade de acesso.  

Os cursos e oficinas que despontam nos indicadores ficam a cargo da 

formação continuada. As dissertações analisadas que apresentaram este contexto, 

em sua grande maioria, discutem a importância da formação para os professores. 

Pesquisas com outros profissionais que atuam em outras atividades escolares 

também foram encontradas, profissionais como coordenadores e gestores estão 

presentes nas rotinas do ensino. 

 “É necessário implementar uma política adequada à educação continuada, 

para que se tenha como princípio um professor crítico e reflexivo, capaz de 

transformar o espaço escolar em ambiente de ensino e pesquisa”. (SOCORRO, 

2012, p.17), sendo reforçada a ideia dos Mestrados Profissionais que incentivam o 

fazer pesquisa, tornando um professor em pesquisador, processo que impacta na 

sala de aula. 

Com a intencionalidade de apresentar os dados sobre os produtos que mais 

se destacam na pesquisa, organizou-se a nuvem de produtos, exposto na Figura 

23. 
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Figura 23 - Nuvem de palavras dos produtos que se destacaram nas proposições 

defendidas. 

 

 

Fonte: autora 

A Figura 23, com maior dinamicidade, expõe os produtos que se destacam 

na pesquisa, termos como a sequência didática e material didático estão em claro 

destaque. A sequência didática pode ser entendida como procedimentos, etapas 

que ajudam a realizar as atividades. As análises das dissertações demonstram que 

foram propostas atividades com etapas a serem realizadas. 

Em relação ao material didático Ferro; Bergman (2008, p.19) comentam que 

“não são necessariamente recursos utilizados apenas pelos alunos, mas podem 

também estar relacionados ao trabalho do professor, auxiliando-o em sua tarefa 

[...]”. 

Vídeo, blog, curso, Guia, DVD, Oficina apontam a diversidade de propostas 

que surgem nos Mestrados Profissionais, todos com o olhar para a sala de aula. 

Propostas que podem transformar as práticas e inovar no processo de ensino e 

aprendizagem. 
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CAPÍTULO 6 - CAMINHOS FINAIS DA TESE  

 

As pesquisas sobre a educação podem ser consideradas campo fértil para a 

ciência, evidencia-se que a área demanda de estudos que colaborem para seu 

crescimento e qualidade no processo educacional. Ao estudar os Mestrados 

Profissionais em Ensino de Ciências, proposta desta tese, descortina-se questões 

que precisam de olhares mais atentos, como as políticas que cercam esses cursos 

e o acesso equânime pelo território brasileiro. 

Neste sentido, com a proposta de investigar os Mestrados Profissionais no 

Ensino de Ciências sob o viés da cientometria e suas contribuições a partir das 

dissertações apresentaram-se os caminhos traçados pelos programas, desde suas 

políticas, objetivos e a produção de saberes que se voltam para a sociedade.  

Ao propor o uso da cientometria, respalda-se na prerrogativa de que 

indicadores têm contribuído para tomada de decisão. E a área do Ensino pode 

utilizar desta métrica para estudos profícuos, uma vez que o conceito de 

Cientometria abrange além de indicadores quantitativos. “Atualmente, o conceito faz 

referências às leis, propriedades e características diversas que subjazem uma 

dimensão interdisciplinar da comunicação científica”. (RAZERA, 2016, p.557). 

Em relação a pesquisas quantitativas no Ensino, observa-se que a proposta 

que se utilizou nesta tese, a cientometria, não vai apontar as soluções para as 

demandas da Educação, mas pode colaborar para a elaboração de subsídios nas 

áreas. A métrica “apresenta limites e aspectos polêmicos, mas também existem 

potencialidades em seus subsídios, os quais devemos considerar porque vão além 

de dados meramente quantitativos”. (IDEM, p. 559). 

Ao discutir as políticas educacionais vinculadas à criação e organização dos 

Mestrados Profissionais, debruçou-se em leis, normativas e portarias que nortearam 

a criação e regulação deste nível de ensino. Observa-se que a proposta de 

Programas de Mestrados Profissionais foi regularizada no ano de 1998, mas 

somente nos anos de 2000 ganham evidência. É evidente o crescimento de 

programas, no momento tem-se em torno de 787 programas recomendados e 

reconhecidos (CAPES, 2017), em várias áreas do conhecimento. Na área do 

Ensino a prerrogativa é a mesma, fato que já conta com 82 programas no país. 
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Neste pensar, ao mapear os programas notou-que que mesmo apresentando 

escala de crescimento os Mestrados Profissionais em Ensino de Ciências precisam 

expandir para todo o território brasileiro. Estabelecendo políticas que amenizem as 

assimetrias de distribuição regional, propiciando acesso equânime de formação 

especializada para os profissionais que busquem qualificar suas práticas e impactar 

na qualidade do sistema educacional brasileiro.  

Pode-se observar que, a partir dos mapas apresentados nas discussões dos 

dados, há busca pelos Programas de Mestrados Profissionais, tanto do interior para 

a capital, como entre estados. Fato que reforça a ideia de expansão, e a 

possibilidade de trabalhar em redes, uma vez que se demonstrou que os programas 

assemelham-se nas linhas de pesquisas e nas propostas de pesquisa. O Profmat, 

ProfFis, ProfBio são exemplos de mestrados em rede voltados para a área do 

Ensino. Assim como se encontra programas de nível local regional, respeitando a 

proposta de cada curso. 

No recorte da pesquisa contou-se com 7 cursos com a nomenclatura Ensino 

de Ciências, mas somente cinco apresentaram a produção de dissertações, 

contabilizou-se 119 documentos para análise. Fato que permitiu um olhar aguçado 

nas pesquisas que estão sendo realizadas nos programas e as temáticas 

abordadas. Essas demonstram pesquisas dos discentes profissionais com seu 

campo de atuação e as transformações que podem melhorar suas práticas 

cotidianas.  

É importante enfatizar que a pesquisa acontece nestes espaços, os 

Mestrados Profissionais fazem pesquisa sim. Pela análise dos documentos notou-

se que, além das dissertações também são apresentadas as proposições, ou seja, 

produtos que podem ser aplicados nas rotinas do profissional.  

Ao discutir o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, volta-se para a 

formação de profissionais que atuam no espaço escolar, do saber fazer e da teoria, 

é a prática e a pesquisa interligadas. Para Zabala (1999, p. 18) “saber fazer” não se 

assemelha a “fazer porque sim”. É sim um processo que demanda reflexão do 

professor sobre os conteúdos trabalhados e atuações na sala de aula, incidindo em 

transformações no ensino. 

Identificar os indicadores das dissertações como área do conhecimento, 

formação, afiliação, palavras-chave e tipologia dos produtos, proporcionou uma 
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profusão de dados que apontam que o Ensino de Ciências trabalha com a escola, 

como o ensino e as rotinas que dele espera-se. 

Quando se optou pelos Mestrados em Ensino de Ciências, acreditava-se que 

as pesquisas acolheriam outras áreas, hipótese que foi comprovada ao apontar que 

se tem estudos na área da Física, Química e Biologias, que já era o esperado. Mas 

também surgiu o Ensino de Matemática, Ensino de Ciências da Saúde, Ensino de 

Ciências Naturais entre outros que permitiu visualizar a abrangência dos cursos e a 

aderência destes com outras áreas, aproxima-se mais profissionais desses 

programas e permite a transversalidade de assuntos.  

  Os Mestrados Profissionais em Ensino de Ciências, em geral, são voltados 

para professores que atuam na área, inclusive é incentivado pela Portaria Nº 478, 

de 29 de abril de 2011, que cria bolsas “destinada a professores da Rede Pública 

da Educação Básica, regularmente matriculados em cursos de Mestrado 

Profissional”. (BRASIL, 2011). E essa é prerrogativa desses cursos, formar e 

especializar professores para todos os níveis de Ensino. Mas não há impedimento 

de outros profissionais cursem, como se apontou tem-se técnicos administrativos 

em educação, profissionais da saúde etc.  

As palavras-chave, que foram apresentadas de forma dinâmica com as 

nuvens de palavras, apontaram os termos que mais se destacam nas pesquisas. 

Chamou-se a atenção para as similaridades das pesquisas, independente da região 

do programa. Os indicadores dos produtos captados apontam que todas as 

proposições são recursos pedagógicos, que se utilizados podem contribuir para 

inovar as ações de sala de aula e demais assuntos que transpassam a escola. As 

proposições estão disponíveis nos endereços eletrônicos dos programas, 

permitindo o acesso livre aos materiais produzidos. Sendo este um ato social, 

socializa-se saberes para qualificar a Educação. 

Após todas essas discussões, compreende-se que os Mestrados 

Profissionais no Ensino de Ciências no Brasil contribuem para a melhoria do 

sistema educacional quando se trata de pesquisas no cotidiano do Ensino. Sabe-se 

ainda que existem demandas a serem vislumbradas, assim como motivar o 

profissional efetivo a inserir-se nestes espaços. Para tanto se faz a observação que 

políticas públicas precisam ser constantemente analisadas, com o intuito de 
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assegurar cursos de qualidade, inserção na pesquisa e abertura de novos cursos 

em todas regiões. 

Convém destacar, que a pesquisa apontou que profissionais após a 

qualificação, saem do nível da Educação Básica de escolas municipais, estaduais e 

de redes particulares e passam a atuar em Institutos e Universidades Federais ou 

Faculdades privadas. 

Pode ser pelo fator salarial, valorização ou status, mas é certo que a 

qualidade do ensino começa nos níveis iniciais, onde se necessitam profissionais 

qualificados. Esse ponto requer análises e discussões em torno das políticas que 

regem os cursos e programas, assim como nas políticas que cercam os 

profissionais da educação.  

As propostas de Mestrados Profissionais têm evidenciado a necessidade de 

recursos humanos especializados para atuar em ambientes externos a academia, 

são diferentes segmentos que absorvem esses profissionais. Neste olhar, foi 

publicada a Portaria Nº 131 de 28 de junho de 2017 que dispõem dos mestrados e 

doutorados profissionais e revoga a Portaria Nº 80 de 16 de dezembro de 1998. O 

país não contava, ainda, com doutorados profissionais, este passa a ser um campo 

proveitoso para pesquisas.  

A Educação é importante processo para o crescimento social e econômico 

de qualquer sociedade, sendo um campo fértil para inúmeras pesquisas. Fica a 

sugestão para que outras pesquisas se façam na área, abarcando todos os 

contextos que cercam o sistema educacional brasileiro. 
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ANEXO A  

 
Planilha de avaliação dos Programas recomendados e reconhecidos – Trienal 2013 – Área 
do Ensino. 
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APÊNDICE A  

Tabela com os dados das dissertações analisadas. Todos os documentos 

analisados seguem a mesma organização. 
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APÊNDICE B 

 

Modelo da planilha com a organização das palavras-chave das dissertações 

analisadas.  
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APÊNDICE C 

 

Modelo da planilha com os dados do Currículo lattes dos autores das 

dissertações. 
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