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RESUMO

O presente artigo apresenta os resultados parciais de uma pesquisa de mestrado em andamento 
cuja  proposta  é  analisar  a  pós‐graduação  em  Educação  no  Brasil  em  suas  dimensões 
profissionalizantes.  Por  meio  de  uma  pesquisa  bibliográfica  e  documental,  balizada  pelos 
pressupostos  metodológicos  da  Análise  do  Discurso  Crítica,  foi  possível  evidenciar  alguns 
aspectos acerca da pós‐graduação em Educação e sua relação com a  influência dos Organismos 
Internacionais, como Banco Mundial e Unesco, do ponto de vista de sua origem, abordagem e 
tendências. Se em um primeiro momento a pós‐graduação em Educação no Brasil  tinha  como 
primazia a formação de professores para atuarem no magistério superior, com as mudanças na 
avaliação  implementadas  pela  CAPES  a  partir  da  década  de  1990,  alterou‐se  o  foco  para  a 
formação  intrínseca  de  pesquisadores.  Este  dualismo  já  se  apresentava  ligeiramente  desde  o 
surgimento  da  pós‐graduação  no  Brasil,  mas  ganhou  força  com  as  reformas  educacionais 
influenciadas  pela  ideologia  neoliberal.  Marcada  por  uma  nova  terminologia  acerca  dos 
pressupostos da educação do século XXI, esta ideologia conseguiu penetrar em todos os níveis da 
educação no tocante à formulação de políticas públicas e de novas parcerias entre a sociedade 
civil e  a  sociedade política. Um discurso  recorrente  foi o da  “profissionalização da educação”, 
buscando elevar os padrões educacionais a um novo patamar, no nível de países desenvolvidos. 
Como  o  mestrado  capacita  para  o  prosseguimento  na  carreira  acadêmica,  o  mestrado 
profissional  surge  com uma  característica  terminal, visando apenas à  formação em  serviço, de 
modo a atender a uma demanda específica. Desta forma, a identidade do mestrado profissional 
ainda  não  se  formou  completamente  em  função  deste  dualismo  inerente  ao  formato  da  pós‐
graduação  brasileira.  Por  outro  lado,  a  profissionalização  da  educação  no  Brasil  vem 
apresentando indicadores preocupantes no tocante aos resultados desta investida neoliberal no 
campo educacional em seus diversos níveis, desde o ensino  fundamental até a pós‐graduação. 
Atrelar o desenvolvimento da educação no país a iniciativas oriundas de parcerias com o capital 
pode  se mostrar como uma  relação a curto e  longo prazo preocupante para o  real  sentido da 
educação: a formação humana. 
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1. Introdução 

O presente trabalho apresenta os resultados parciais de uma pesquisa de 

mestrado em Educação cuja temática versa sobre a profissionalização da educação no 

Brasil, mais precisamente em nível de pós-graduação. 

As reformas educacionais da década de 1990 reorganizaram o cenário 

educacional do país, sofrendo não apenas influência, mas sendo afetado diretamente 

pela ideologia neoliberal. A proliferação de documentos referentes à reforma 

educacional implementada pelo Ministério da Educação na última década do século XX 

fez com que pesquisadores de diferentes áreas da Educação voltassem sua atenção para 

o tema, visando compreender tanto o conteúdo da reforma quanto os mecanismos 

envolvidos na difusão da mesma.  

Um discurso recorrente foi o da “profissionalização da educação”, buscando 

elevar os padrões educacionais a um novo patamar, no nível de países desenvolvidos. 

Um novo vocabulário foi apresentado nos documentos voltados para a educação, com 

termos como “empregabilidade”, “inovação”, “autonomia”. Como evidenciado por 

Shiroma (2003), houve na década de 1990 uma retórica a partir de slogans 

criteriosamente selecionados pelos formuladores dos documentos e das políticas 

educacionais deste período. 

É necessário especificar o tipo de profissionalização que será tratada neste 

projeto de pesquisa. O termo “profissional” e suas ramificações remetem a noções 

previamente estabelecidas acerca de competências e capacidades adquiridas por uma 

formação específica, em um local formal específico para tal, donde ao término desta 

formação, este profissional será diferenciado em virtude de sua capacidade para 

executar determinados tipos de atividades (PAULA JÚNIOR, 2012). Porém, no âmbito 

das reformas educacionais da América Latina na década de 1990, principalmente no 

Brasil, este termo adquiriu uma conceituação eufemizada, esvaziada de seu significado 

principal (SHIROMA, 2003). Se antes, para se tornar profissional o sujeito necessitava 

de uma formação específica, por um período determinado, geralmente longo, agora o 

que está vinculado a este conceito e o aligeiramento da formação deste profissional.  

O conceito de profissional está ligado com suas derivações etimológicas como 

profissionalização, profissionalidade (s) e profissionalismo, bem como com seu radical 

originador, profissão. Desta forma, é necessário que dediquemos este momento para 

apresentar quais são as abordagens sobre estes conceitos que se apresentam no campo 

semântico-histórico-social de nossa discussão. 



 

O termo “profissionalização” é usado para designar o processo pelo qual uma 

semi-profissão vai gradualmente adquirindo as condições necessárias para se tornar uma 

profissão. Hoyle e John (1995) destacam que este processo é pautado em dois aspectos: 

o primeiro é a aquisição de certos elementos institucionais e a conquista do status de 

profissão por meio do reforço das fronteiras que definem o espaço entre as demais 

ocupações, ou seja, o que caracteriza e ao mesmo tempo diferencia uma profissão da 

outra. O segundo aspecto é a melhoria da qualidade dos serviços fornecidos por meio do 

aprimoramento das habilidades e conhecimentos necessários aos praticantes da 

profissão. 

Desta forma, ainda segundo Freidson (1996), para que uma ocupação fosse 

enxergada como profissão devia apresentar como pré-requisito uma formação superior, 

além de seu compromisso social em alcançar bens universais como a educação, saúde, 

justiça, o que pressupõe não ser possível alcançar este nível de formação rapidamente, 

mas sim em uma rotina de formação, do ponto de vista da formação universitária, 

claramente diferenciada de uma formação rápida.  

Porém, o que vem sendo construído na esfera educacional em relação à 

profissionalização difere sobremaneira desta conceituação integral, contínua e longa 

sobre o que é de fato uma profissão. Shiroma (2003) atenta para o fato de que o que foi 

visto nas políticas públicas formuladas (e também nas não formuladas) em relação à 

formação do professor se caracterizaram pelo aligeiramento da formação e pela 

primazia pela racionalidade técnica da profissão ao reduzir o nível de exigência de 

qualificação para o ingresso na profissão 

O processo de profissionalização é visto como uma forma de atender às 

demandas da sociedade capitalista para aprimorá-la, por meio de um conhecimento 

profissional para a resolução de problemas específicos, partindo do pressuposto que a 

profissionalização é uma competência do trabalhador para a resolução de problemas da 

prática (CERVERO, 1998). Esta ótica reducionista do conceito de profissionalização 

vem ganhando espaço nos documentos elaborados pelas instituições hegemônicas do 

ideário liberal, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Banco Mundial (BM), por 

exemplo, que atuam em consonância com os discursos das elites orgânicas dos países 

centrais e também do Brasil, no sentido posto por Dreifuss (1981).  

 A literatura especializada já vem apontando a relação existente entre estes 

organismos internacionais e seus papeis exercidos na sociedade contemporânea, 



 

operando nas áreas de assistência técnica e financeira por meio de ajustes estruturais nos 

países em desenvolvimento, bem como no financiamento e orientação de políticas 

setoriais específicas, como é o caso do setor educacional (DE MARI, 2006; PEREIRA, 

2010).  

As reformas educacionais desencadeadas nos Estados Unidos e Inglaterra, de 

acordo com Shiroma et al. (2005), aconteceram com a publicação dos relatórios The 

Paideia Proposal (ADLER, 1982) e A Nation at Risk (1983) os quais forneceram as 

bases para disseminação das reformas verificadas em vários países nas últimas décadas. 

As autoras enfatizam ainda que a influência dos organismos multilaterais como Banco 

Mundial, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), OCDE, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), foi 

caracterizada por meio de seus documentos que não apenas ditavam as orientações a 

serem adotadas, mas também produziam o discurso “justificador” das reformas que, 

preparadas em outros contextos, necessitavam erigir consensos locais para sua 

implementação. Tais agências produziram a reforma e exportaram também a tecnologia 

de fazer reformas (SHIROMA ET AL, 2005, p. 430). 

As recomendações do documento do Banco Mundial (1994), Higher education: 

the lessons of experience (Educação Superior: as lições da experiência), propunham, 

entre outras coisas, uma muito maior diferenciação institucional e diversificação de 

fontes de manutenção da educação, incluindo o pagamento pelo aluno das IES públicas; 

que considerava a universidade de pesquisa (neo-humboldtiana) inadequada para os 

países em desenvolvimento e em seu lugar propunha a adoção da universidade de 

ensino (sem pesquisa); e ainda recomendava às autoridades que ficassem “atentas aos 

sinais do mercado”. 

Laus (2012) aponta que o documento La Enseñanza Superior. Lecciones 

derivadas de la experiencia, prescreve como solução, em seu diagnóstico sobre a crise 

do sistema educacional existente nos países em desenvolvimento, ações como: 

 

 1-Fomentar a maior diferenciação das instituições, incluindo o 
desenvolvimento de instituições privadas. 2-Proporcionar incentivos para que 
as instituições públicas diversifiquem as fontes de financiamento, por 
exemplo, a participação dos estudantes nos gastos e a estreita vinculação 
entre o fiscal e os resultados. 3-Redefinir a função do governo no ensino 
superior. 4-Adotar políticas que estejam destinadas a outorgar prioridade aos 
objetivos de qualidade e equidade (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 4). 
 



 

 O documento La educación en los países en desarrollo: peligros y promesas 

(2000) foi redigido por Grupo Especial sobre Educação Superior e Sociedade (Task 

Force on Higher Education and Society), convocado pelo Banco Mundial e Unesco. 

Nesse documento, especialistas de treze países analisam as possibilidades da educação 

superior nos países em desenvolvimento, diagnosticando as dificuldades e os problemas 

específicos à realidade educacional desses países. Essa concepção está ligada com o que 

Sguissardi e Amaral (2000) chamam de concepção tradicional do Banco sobre educação 

superior para os países em desenvolvimento que no ano de 2000, já se encontra 

contemplada na maioria das políticas de educação superior dos países da América 

Latina. Por sua vez, no documento construído pelo grupo especial, o Banco assume o 

discurso de que é necessário priorizar a educação superior, pois esta é fundamental para 

o desenvolvimento econômico, no contexto de uma sociedade pautada no 

conhecimento, reforçando o caráter do conceito de sociedade do conhecimento. 

Desta forma, nossa proposta de pesquisa procura apreender melhor como vem se 

dando estas conjugações entre sociedade civil e sociedade política no tocante à 

configuração da pós-graduação, especificamente o mestrado, procurando visualizar se 

realmente estamos diante de um quadro de proletarização da pós-graduação no Brasil.  

 

2 Justificativa 

 

A profissionalização da educação no Brasil vem apresentando indicadores 

preocupantes no tocante aos resultados desta investida neoliberal no campo educacional 

em seus diversos níveis, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Ajustar o 

desenvolvimento da educação no país a iniciativas oriundas de parcerias com o capital 

pode se mostrar como uma relação a curto e longo prazo preocupante para o real sentido 

da educação: a formação humana. Quando há algum tipo de sinalização de novos 

programas de governo ou iniciativas onde há parceria com instituições privadas, a 

tendência observada é a proposição de formação e capacitação do profissional da 

educação em um sentido prático e com pouca teoria. A ênfase na prática faz com que a 

teoria seja colocada em segundo plano, não fornecendo os subsídios necessários para 

que este profissional consiga desenvolver seu trabalho de maneira completa. 



 

Um exemplo de tal despreparo para a introdução da temática da 

profissionalização no meio educacional pode ser visualizado no programa Reinventando 

o Ensino Médio (2011/2015) 3, de iniciativa do Governo do Estado de Minas Gerais. O 

foco deste programa foi a “empregabilidade” dos alunos, que ao concluírem o ensino 

médio4 desta modalidade, estarão aptos a ingressarem no mercado de trabalho em 

virtude de sua formação complementar na escola. A própria estrutura do ensino médio 

não permite que se façam objetivações conclusivas acerca de sua função. Ora seu foco é 

a formação propedêutica, ora é direcionado para o mercado de trabalho, sendo assim 

alvo de vários programas e de nenhuma política de estado efetivamente consolidada 

para a área. 

O movimento de busca pela capacitação profissional, e aqui evidenciamos o 

nível de pós-graduação, gera uma atmosfera de cobrança por parte da sociedade civil, 

demandando uma ação do governo e de organizações ligadas à estruturação da educação 

de modo a atender, de alguma forma, os anseios destes profissionais. A questão a ser 

aprofundada a partir de agora é como está se configurando a oferta e em que viés ela se 

apoia para conseguir fornecer subsídios teórico-metodológicos para fornecer o aporte 

necessário para a atuação do docente e do pesquisador.  

Esta temática da profissionalização é muito nova no âmbito das pesquisas já 

realizadas em se tratando da pós-graduação em educação no Brasil. Não identificamos 

ainda trabalhos que tenham focado esta relação. Até mesmo para realizar um 

levantamento prévio de documentos que versam sobre o tema houve grande dificuldade, 

devido à rotatividade das páginas dos órgãos oficiais e pela dificuldade de reunir 

informações completas sobre os vários aspectos que envolvem a pós-graduação. 

                                                 

3O projeto Reinventando o Ensino Médio, através da reformulação curricular da rede pública de Ensino 
Médio em Minas Gerais, tem como objetivo a criação de um ciclo de estudos com identidade própria, que 
propicie, simultaneamente, melhores condições para o prosseguimentos dos estudos e mais instrumentos 
favorecedores da empregabilidade dos estudantes ao final de sua formação nesta etapa de ensino. 
Disponível em 
https://www.educacao.mg.gov.br/images/stories/publicacoes/reinventado_ensino_Medio_WEB.pdf, 
acesso em 20 mar. 2016. 
4 Elencamos este nível de ensino para evidenciar como a relação “Profissionalização X Educação” 
compromete o caráter humanista da educação, ao preocupar-se apenas com a preparação para o mercado, 
admitindo a legitimidade da profissionalização precoce, mas tal análise pode ser facilmente expandida 
para os demais níveis, como o ensino técnico, a graduação e, nosso objeto de pesquisa, a pós-graduação. 

 



 

3 Metodologia e Objetivos 

Do ponto de vista metodológico, a presente proposta de pesquisa possui uma 

abordagem qualitativa, sendo utilizados como procedimento de coleta de dados a 

pesquisa bibliográfica e documental.  

A análise crítica destes materiais, então, propõe-se a estudar a linguagem como 

prática social e, para isso, considera o papel crucial do contexto. Esse tipo de análise se 

interessa pela relação que há entre a linguagem e o poder e visam dar conta das relações 

de dominação, discriminação, poder e controle, na forma como elas se manifestam 

através da linguagem (WODAK, 2003). Nessa perspectiva, a linguagem é um meio de 

dominação e de força social, servindo para legitimar as relações de poder estabelecidas  

institucionalmente.  É partilhando de tal ponto de vista que a metodologia empreendida 

nesta pesquisa é a análise documental, sob o viés da Análise de Discurso Crítica (ADC).   

A teoria social do Discurso e a abordagem da Análise do Discurso Crítica 

desenvolvida por Norman Fairclough baseia-se no entendimento da linguagem como 

parte determinante da vida social, dialeticamente interconectada e entrecortada a outros 

elementos sociais (FAIRCLOUGH, 2003). Fairclough propõe uma articulação entre a 

Linguística Sistêmico Funcional, que reconhece a linguagem em uso como objetivo 

legítimo de análise, e a sociologia. Desse modo, a proposta discursiva-crítica de 

Fairclough (2003) sugere que pesquisas discursivo-críticas estejam baseadas na 

identificação de questões parcialmente discursivos que possam ser situados pela análise 

dos textos (CHOULIARAK e FAIRCLOUGH, 1999). 

Diante deste quadro, abordamos nesta pesquisa o desenvolvimento da 

profissionalização e seu impacto na pós-graduação do Brasil, mais especificamente em 

nível de mestrado profissional em Educação, buscando identificar em documentos 

oficiais no INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira), CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e MCTI 

(Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação) dados sobre a formação de profissionais 

deste nível, assim como na legislação concernente ao tema, de que forma está se 

configurando esta relação entre profissionalização e pós-graduação em Educação. 

Para tanto, elencamos os seguintes objetivos para consecução deste trabalho: a) 

fazer um levantamento de referências na base de dados da CAPES sobre a pós-

graduação no Brasil; b) analisar as tendências da pós-graduação em Educação no campo 



 

da profissionalização, partindo da análise dos discursos presentes nos documentos 

oficiais. 

4 Desenvolvimento 

4.1 A pós-graduação no Brasil: marco legal e definições 

 

A análise da história da pós-graduação em educação no Brasil poderia ser feita a 

partir da perspectiva da legislação concernente, desde os documentos fundantes até as 

reformulações, ou a partir da análise do período ditatorial, onde houve uma significativa 

expansão. Faremos apenas um breve histórico acerca de sua existência, de modo a 

contextualizar nossa abordagem mediante nossa proposta de pesquisa. 

A Pós-Graduação no Brasil foi instituída com a aprovação em 3 de dezembro de 

1965, no Conselho Federal de Educação (CFE), do parecer nº 977/65, de autoria de 

Newton Sucupira, que tinha por objeto a definição dos cursos de pós-graduação 

(SAVIANI, 2005). Também em 1965 foi aprovado o primeiro mestrado em educação, 

na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO).  

No âmbito da pós-graduação no Brasil temos o seguinte quadro em relação a sua 

estruturação. São dois níveis: (i) lato sensu (expressão latina que designa a atualização e 

o aprimoramento de modo amplo, que ocorre por meio de cursos de especialização), 

Master Business Administration (MBA), residência médica e cursos de especialização 

nos diversos ramos das ciências e, (ii) stricto sensu, composto por mestrado acadêmico, 

mestrado profissional e doutorado, cujo enfoque é mais específico e aprofundado. 

Desta forma, as propostas de pós-graduação stricto sensu conferem um grau 

acadêmico, atestando competência científica em determinado ramo do conhecimento. 

Além disso, a finalidade dos mestrados e doutorados acadêmicos é preparar pessoal 

qualificado para exercer as atividades de pesquisa e de docência no magistério superior 

(BRASIL, 1965), uma diretriz que continua vigente no Plano Nacional de Pós-

graduação (PNPG) 2011-2020, a exemplo dos planos que o antecederam. 

 Bianchetti & Fávero (2005) apontam que do nascimento da pós-graduação até 

1997 seu enfoque foi na formação de professores, depois disso a formação toma caráter 

de formação para pesquisadores, onde o principal paradigma que predominou nas 

últimas décadas de história da pós-graduação foi a formação de professores para suprir 

os quadros docentes das universidades brasileiras com mestres e doutores, mas agora se 

mostra como formação orgânica de pesquisadores, haja vista os critérios de avaliação da 



 

CAPES para a pós-graduação, passando da ênfase na formação de professores para a 

formação de pesquisadores. É quando também fica mais viável o quanto a avaliação está 

acoplada ao financiamento. Programas com maiores notas conseguem angariar mais 

recursos em função de sua posição consolidada em pesquisa, medida, de certa forma, 

por sua capacidade de publicação 

Como a pós-graduação no Brasil está dividida e dois tipos, lato sensu e stricto 

sensu, temos, para cada uma destas modalidades, uma função específica. A 

especialização em nível lato sensu tende a ser um curso que prioriza determinado tipo 

de saber prático a ser transmitido de forma rápida e não constante, devido ao perfil do 

público atendido e ao princípio norteador dessa modalidade que incide em ser uma 

capacitação técnica específica para ampliar o escopo de atuação do profissional nela 

matriculado. Concentra-se em sua maior parte na esfera privada e não está sujeita a 

regulamentação do Ministério da Educação. Os cursos de especialização em nível de 

pós-graduação lato sensu presenciais oferecidos por instituições de ensino superior 

independem de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento e devem 

atender ao disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007. Os cursos de 

pós-graduação lato sensu a distância podem ser ofertados por instituições de educação 

superior, desde que possuam credenciamento para educação a distância.  

O mestrado é amplamente reconhecido por seu caráter de aprofundamento na 

pesquisa sobre determinado tema e por sua característica de preparação propedêutica 

para continuação dos estudos no nível do doutorado. Desta forma, o mestrado capacita o 

profissional para atuar no magistério superior devido à sua formação de alta qualidade, 

requisito necessário para fazer parte do quadro de docentes/pesquisadores das 

instituições de ensino superior, principalmente as públicas, reconhecidas por sua 

dedicação à pesquisa, bem como ao ensino e à extensão e também para o ingresso no 

doutorado, ainda que poucos programas de pós-graduação não exijam necessariamente 

o título de mestre para ingresso no doutorado, como por exemplo, o curso de doutorado 

em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. 

O mestrado denominado “acadêmico”, para se distinguir do chamado mestrado 

“profissional”, de acordo com Quelhas et al. (2005), parece ter uma definição 

consensual: busca expor o mestrando à literatura científica, treiná-lo em atividades de 

pesquisa buscando um grau cada vez maior de autonomia que o prepare para o 

doutorado e, como resultado, qualificá-lo para o magistério superior.  

 



 

4.2 Mestrado Profissional: Implantação, desenvolvimento e expansão 

 

A Portaria Capes nº 80/1998 dispõe sobre as regras aplicáveis ao mestrado 

profissional e a Portaria MEC nº 17/2009 dispõe sobre o mestrado profissional no 

âmbito da CAPES, buscando atender à necessidade de estimular a formação de mestres 

profissionais habilitados para desenvolver atividades e trabalhos técnico-científicos em 

temas de interesse público, particularmente nas áreas mais diretamente vinculadas ao 

mundo do trabalho e ao sistema produtivo, devido à demanda de profissionais altamente 

qualificados (BRASIL, 2009). 

Ainda de acordo com a Portaria MEC 17/2009 a definição do mestrado 

profissional consiste em: 

 

Art. 3º O mestrado profissional é definido como modalidade de formação 

pós-graduada stricto sensu que possibilita: 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; II - a 

formação de profissionais qualificados pela apropriação e aplicação do 

conhecimento embasado no rigor metodológico e nos fundamentos 

científicos; III - a incorporação e atualização permanentes dos avanços da 

ciência e das tecnologias, bem como a capacitação para aplicar os mesmos, 

tendo como foco a gestão, a produção técnico-científica na pesquisa aplicada 

e a proposição de inovações e aperfeiçoamentos tecnológicos para a solução 

de problemas específicos (BRASIL, 2009). 

 

Quanto aos objetivos, a portaria é enfática ao definir que este nível de 

especialização consiste em capacitar profissionais qualificados para o exercício da 

prática profissional avançada, atendendo não somente às demandas do mercado de 

trabalho, mas também as demandas sociais e organizacionais, por meio da transferência 

de conhecimentos para a sociedade na empreitada de solucionar suas demandas 

específicas, contribuindo para agregar competitividade e aumentar a produtividade em 

empresas, organizações públicas e privadas (BRASIL, 2009, p. 20, grifo nosso). 

O desenvolvimento da pós-graduação no Brasil que tinha como foco a formação 

de professores se volta para formação dos pesquisadores e abre, assim, uma subdivisão 

dentro dela mesma para o lado profissional, para resolver a demanda da educação pela 



 

via dos mestrados profissionais. Isso indica dois movimentos importantes: de um lado o 

aprofundamento de uma parte da pós-graduação na pesquisa e de outro, a 

profissionalização. É válido o seguinte questionamento: o que significam esses 

movimentos diante da questão da formação de professores? 

O mestrado profissional é uma modalidade de formação que, a partir de uma 

visão horizontal/vertical do conhecimento consolidado em campo, busca enfrentar um 

problema proposto pelo campo profissional de atuação do aluno, utilizando de forma 

direcionada o conhecimento disciplinar existente para tentar solucionar o problema. No 

caso do mestrado profissional, o objetivo é um direcionamento claro para encontrar o 

caminho da resposta a uma pergunta específica proposta pela área profissional ou 

identificada pela Universidade como algo que deve ser investigado e solucionado 

naquela área Quelhas et al. (2005) complementam que não se trata de repetir soluções já 

existentes, mas de conhecê-las para propor a solução nova. Não é o caso, portanto, de 

ensinar técnicas isso seria o objeto de um curso de especialização.  

Para solicitar o funcionamento de um curso de mestrado profissional, a 

instituição solicitante deverá, por exigência da CAPES, demonstrar experiência na 

prática do ensino e da pesquisa aplicada, podendo ser propostos por Universidades, 

instituições de ensino e centros de pesquisa, públicos e privados, inclusive em forma de 

consórcio, atendendo necessária e obrigatoriamente aos requisitos de qualidade fixados 

pela CAPES. 

De forma a compararmos o crescimento dos cursos de mestrado profissional em 

comparação aos cursos de mestrado acadêmico, elencamos no gráfico abaixo o 

quantitativo dos mesmos: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Gráfico 1: Evolução do Número de Programas de Mestrado, Brasil, 1999-2016. 

 
Fonte: GEOCAPES (2016). Adaptado pelo autor. 

 

Após a regulamentação da pós-graduação no Brasil, em 1965, o Conselho 

Federal de Educação identificou a existência de apenas 27 programas de mestrado no 

Brasil. Dez anos depois, em 1975, já existiam 429 mestrados (BALBACHEVSKY 

2005, p. 281). Em 1996, o número desses programas chegou a 1.187. A partir deste ano, 

a CAPES realizou um mapeamento anual dos programas devido às mudanças nos 

protocolos de avaliação, sendo possível traçar a evolução dos programas de forma 

anual. 

Em 1999, a proporção de programas de mestrado acadêmico em relação aos 

mestrados profissionais era de 0,65%. Neste ano, foram criados os nove primeiros 

programas de mestrado profissional e, ademais, nove cursos de mestrado profissional 

foram oferecidos por programas tradicionais de mestrado, que também ofereciam 

mestrado acadêmico. A partir de 2005, os cursos de mestrado profissional passaram a 

ser oferecidos apenas por programas especializados nesse tipo de mestrado, mesmo que 

vinculados a instituições que oferecem outras modalidades de pós-graduação. Em 2009, 

já existiam 243 programas de mestrado profissional, número esse que representava 9% 

do total de programas de mestrado. Já em 2016 este número saltou para 22%, 

aproximadamente.  
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No gráfico abaixo, procurou-se evidenciar o crescimento do número de 

matrículas na modalidade de pós-graduação stricto senso, onde além do destaque para o 

crescimento contínuo de matriculas no mestrado profissional, também pudemos 

perceber um aumento considerável nas matriculas do doutorado.  

Gráfico 2: Número de Matrículas por Nível de Pós-graduação, Brasil, 1999-2015. 

 
 
Fonte: GEOCAPES (2016). Adaptado pelo autor. 
 

Com 589 alunos matriculados no primeiro ano de sua regulamentação, os 

mestrados profissionais possuíam 10,7% dos 54.792 alunos matriculados no mestrado 

acadêmico. Em 2015 esta relação era de, aproximadamente, 23%. 

O crescimento do mestrado profissional é consistente e constante, uma vez que 

cresce em ambas variáveis, programas e matrículas, o que, por sua vez, nos permite 

afirmar que em um futuro próximo, o mestrado profissional tende a superar o mestrado 

acadêmico em tamanho, claro, se forem mantidas as respectivas proporções de 

crescimento, o que sabemos de antemão ser uma situação difícil tendo em vista as 

conjecturas políticas e econômicas que o Brasil enfrenta atualmente. Todavia é um 

alerta que nos faz reafirmar nossas preocupações acerca desta modalidade de ensino: 

qual o real propósito do mestrado profissional e sob quais moldes ele está se 

estabelecendo e se expandindo? O molde característica da pós-graduação no Brasil, 

voltado para o desenvolvimento da ciência e para a formação dos quadros das 

universidades? Ou o molde neoliberal que permeia as políticas públicas em Educação 
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desde os anos 1990? Uma análise deste crescimento por áreas do saber, definidas pela 

CAPES ilustra melhor este panorama, conforme a tabela abaixo: 

Tabela 1: Crescimento do Mestrado por Grande Área do Conhecimento. 

Fonte: GEOCAPES (2016). Adaptado pelo autor. 

 

Esse crescimento diferenciado das diversas grandes áreas do conhecimento 

levou a uma mudança no perfil da oferta de cursos de mestrado. Tal mostra a evolução 

da composição dos programas de mestrado por grandes áreas do conhecimento ao longo 

do período, evidenciando o salto de 1999 para 2015. Podemos dividir estas áreas do 

conhecimento em três grupos: de acordo com suas taxas de crescimento. Há um 

primeiro grupo que apresentou taxas de acima da média de crescimento do total dos 

programas de mestrado, excetuando-se o Multidisciplinar, que foi de 150%. Esse grupo 

é composto pelas Engenharias, cuja taxa foi de 150,5%, Linguística, Letras e Artes 

(159%) e Ciências Humanas (182%). Um segundo grupo é composto pelas grandes 

áreas que cresceram menos do que a média. Esse grupo é composto pelas Ciências 

Biológicas com crescimento de 113%, Ciências da Saúde (97%) e Ciências Exatas e da 

Terra com apenas 79%. O terceiro grupo é o composto pelas áreas que tiveram 

crescimento excepcionalmente elevado no período, que foram as Ciências Sociais 

Aplicadas, cujo crescimento foi de 284% e a Multidisciplinar com a interessante taxa de 

crescimento de 1144%.  

GRANDE ÁREA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ciências Agrárias 167 174 175 181 197 209 215 244 260 280 298 313 336 366 379 381 400

Ciências Biológicas 139 142 153 160 168 182 189 201 192 206 215 234 259 265 276 284 296

Ciências da Saude 311 323 291 316 348 354 375 390 396 422 436 440 492 519 546 570 603

Ciências Exatas e da Terra 172 177 182 190 198 208 217 234 246 256 260 267 275 288 295 300 308

Ciências Humanas 196 206 228 245 264 277 290 317 340 362 387 398 439 470 494 526 553

Ciências Sociais e Aplicadas 132 150 164 186 207 227 250 283 311 326 344 356 384 412 443 475 507

Engenharias 157 161 180 194 204 228 244 264 270 280 306 314 345 359 372 385 394

Linguística, Letras e Artes 76 80 86 93 101 108 112 128 134 139 147 160 173 177 179 189 197

Multidisciplinar 47 55 61 83 98 119 139 167 224 262 286 304 372 425 495 550 585

Total 1397 1468 1520 1648 1785 1912 2031 2228 2373 2533 2679 2786 3075 3281 3479 3660 3843



 

Obviamente, aquele primeiro grupo de áreas, que teve crescimento próximo à 

média de todas as áreas, mantinha ao final do período participação relativa similar à que 

detinha no início do período. As áreas do segundo grupo, que cresceram 

significativamente menos do que a média, perderam participação e as do terceiro, que 

cresceram mais do que a média, ganharam participação relativa. As mudanças de 

participação relativa de duas grandes áreas, em particular, chamam atenção. A primeira 

delas é a área Multidisciplinar que, devido ao seu excepcional crescimento, deixou de 

ser a menor das áreas, com participação inicial de apenas 3,3%, para ter participação de 

15,2%, que é comparável à de diversas grandes áreas muito mais tradicionais. Outra 

grande área que chama atenção pela sua evolução no período é a de Ciências da Saúde. 

Essa grande área oferecia quase um quarto (22,2%) do total dos programas de mestrado 

em 1999 e passou a oferecer apenas cerca de um sexto (15.7%) desses em 2015. 

É interessante notar que parte significativa do crescimento da grande área 

Multidisciplinar deveu-se à forma intensa como ela tirou proveito da oportunidade 

representada pelos cursos de mestrado profissional, que começaram a existir no ano de 

1999. Ao final do período, em 2015, 44,4% dos programas de mestrado da grande área 

Multidisciplinar eram de programas de mestrado profissional. Essa era a maior 

participação desse tipo de mestrado em qualquer grande área do conhecimento. A perda 

de participação relativa das Ciências da Saúde não pode ser, no entanto, atribuída a uma 

possível falta de habilidade dessa área para aproveitar a nova oportunidade criada pelos 

programas profissionais, dado que, em 2015, a proporção de mestrado desse tipo na área 

era de 23%. As Engenharias e as Ciências Sociais aplicadas também apresentavam, em 

2015, proporções de mestrados profissionais acima da média (13%). As proporções dos 

mestrados profissionais naquelas áreas eram, naquele ano, de respectivamente de 

19,75% e 26,6%. As Ciências Agrárias (8,1%), as Ciências Biológicas (5,71%) e as 

Ciências Exatas e da Terra (6,25%) tinham as menores proporções de seus programas de 

Mestrado em 2015 dedicados à nova modalidade de mestrado profissional. Nas Ciências 

Humanas essa proporção chegava apenas a um pouco mais de 1% em 2009 e alcançou 

13% em 2015, e na grande área de Linguística, Letras e Artes não havia programas de 

mestrado profissional, até 2012.  

Um fato que influenciou, diretamente, para que os dados contidos no gráfico 1 e 

no gráfico 2 e, indiretamente, na tabela 1, na Área Multidisciplinar, no período 

compreendido entre 2008 e 2009 não apresentassem a mesma taxa de crescimento 



 

encontrada no período comparado deveu-se à migração de 47 cursos para a Área de 

Ciências Ambientais, bem como à desativação de 20 cursos durante o triênio. 

A grande área do conhecimento denominada como Multidisciplinar foi instituída 

em 1999 pela CAPES. No inicio abrangia poucos programas em território nacional e foi 

criadas para abarcar cursos que não se enquadravam nas demais grandes áreas do 

conhecimento. A CAPES credita o crescimento exponencial desta grande área a dois 

fatores: I) a nova configuração da pós-graduação no Brasil seguindo as tendências 

mundiais de grandes centros de pesquisa que trabalham em parcerias e convênios e II) à 

criação de novos cursos de pós-graduação de universidades menores e em 

desenvolvimento, caracterizando uma nova fase da pós-graduação brasileira. Por fim, é 

composta por cinco áreas de avaliação: Interdisciplinar, Ensino, Materiais, 

Biotecnologia e Ciências Ambientais. 

Em função do expressivo número de cursos abrigados pela Área 

Multidisciplinar, a CAPES buscou organizar suas atividades de maneira a responder o 

desafio imposto pelo seu porte, ao mesmo tempo em que preservava a qualidade das 

avaliações. Deste modo, em 2006 foram criadas quatro câmaras temáticas: Meio 

Ambiente & Agrárias, Sociais & Humanidades, Engenharia, Tecnologia & Gestão e 

Saúde e Biológicas. Posteriormente a Câmara um foi desmembrada para a constituição 

de uma área específica, Ciências Ambientais. Logo, a câmara 1 agora possui a seguinte 

especificação: Desenvolvimento & Políticas Públicas. 

A Área Interdisciplinar instituiu desde 2004 as Reuniões de Acompanhamento 

com os coordenadores dos programas, que receberam o nome de ReCoPI - Reunião de 

Coordenadores de Programas de Pós-graduação da Área Interdisciplinar. Nas edições 

destas Reuniões de Acompanhamento foi empregada a dinâmica semelhante àquela 

utilizada pela Área em suas atividades de avaliação, com reuniões no âmbito das 

Câmaras Temáticas e reuniões plenárias envolvendo todos os participantes.  

As ReCoPIs têm contribuído com o aprimoramento dos critérios de avaliação 

apresentados neste documento e consistem em oportunidade para o debate sobre a Pós-

graduação e a Área Interdisciplinar. As Câmaras têm incorporado, na medida do 

possível, as sugestões provenientes das discussões nas ReCoPIs. Estas reuniões de 

acompanhamento têm contribuído para a interação entre coordenadores de programas, 

gerando assim uma relação salutar entre os pares. As reuniões setoriais e grupos de 

trabalho levam a intercâmbios frutíferos. Pode-se atribuir a estas interações a criação de 

associações/entidades. Uma vez que a Área concentra o maior número de Mestrados 



 

Profissionais (MPs), as ReCoPIs tem servido de importante ambiente de discussão dessa 

modalidade e contribuiu para a nucleação de encontros de Mestrados Profissionais. 

Deste modo é salutar voltarmos nossa atenção para o crescimento vertiginoso 

dos mestrados profissionais desta grande área do conhecimento para podermos delinear 

quais rumos o desenvolvimento da ciência está tomando no Brasil e quais os impactos 

que esta nova reconfiguração da pós-graduação brasileira poderá vir a causar nos 

programas de pós-graduação em Educação no país em função da criação dos cursos de 

mestrado profissional em Educação. 

 

5 Algumas considerações finais 

 

Atualmente existem 33 programas de mestrado profissional em Educação no 

Brasil, sendo que alguns autores, como Fischer (2002) apontam que iniciou-se na Bahia 

esta modalidade de capacitação. 

É irrefutável a crescente necessidade de formação contínua ou desenvolvimento 

profissional para os professores da educação básica. Não pretendemos neste trabalho 

discutir a formação continuada enquanto categoria de pesquisa, mas não podemos negar 

a importância de alguns pressupostos da área para introduzir melhor o ambiente em que 

estes cursos profissionais de pós-graduação chegaram à Educação, além é claro de 

salientarmos que o mestrado profissional em Educação possui função de formação 

continuada, uma vez que exige como requisito que os alunos matriculados estejam 

inseridos no mercado de trabalho. Trata-se, portanto de uma formação/capacitação em 

serviço. 

Conforme Zeichner: 

Da perspectiva das faculdades e das universidades, a solução para a 

desconexão entre universidade e escolas na formação de professores e na 

formação profissional continuada para professores da Educação Básica tem 

sido, habitualmente, tentar perceber maneiras melhores de trazer o saber 

acadêmico das faculdades e das universidades para os professores da 

Educação Básica (ZEICHNER, 2010, p. 487). 

 

 A demanda por cursos de capacitação em nível de pós-graduação possui mão 

dupla. Por um lado a classe trabalhadora que ciente das limitações da formação inicial e 

dos desafios enfrentados em sala de aula ansiavam por um novo tipo de saber, 



 

conhecimento ou até mesmo uma nova forma de saber lidar com estes desafios, saber 

onde e como pesquisar no mundo científico as possíveis soluções para a superação dos 

obstáculos existentes no cotidiano profissional. Por outro lado, o mercado acaba por 

impor a estes profissionais a necessidade de se qualificarem melhor, valendo-se do 

discurso da volatilidade, instabilidade e necessidade de renovação do mercado de 

trabalho em geral, apoiado no avanço da tecnologia e na necessidade de qualificação da 

mão de obra, via Estado ou via empresas. Neste caso específico, coube ao Estado 

fornecer os primeiros subsídios formativos; Deste modo, a proposta dos mestrados 

profissionais tem se apresentado como uma opção nesse campo.  

Neres, Nogueira e Brito (2014, p.887) compactuam com este ideário da 

necessidade de formação continuada para o professor da educação básica encontrar 

respaldo nos mestrados profissionais em Educação, e questionam o fato de a 

qualificação profissional estar sendo oferecida como um investimento necessário para 

atender a uma “necessidade da clientela, o que justificaria o uso, e abuso, de formações 

aligeiradas, as quais oferecem soluções prontas, sem maiores investimentos, para os 

problemas mais superficiais e aparentes do ensino e da aprendizagem”. 

Esta relação mercantilista existente na Educação tende a favorecer 

unilateralmente um determinados grupos que possuem interesse econômico nas tomadas 

de decisão e influência na formulação de políticas públicas para a área. Day (2001, 

p.30) norteia alguns pontos desta abordagem: 

 

Não há dúvidas de que as circunstâncias em que os professores trabalham e 

as exigências que lhe são feitas estão a mudar à medida que as tecnologias da 

comunicação diminuem o papel do professor como detentor exclusivo do 

saber especializado, à medida que o tecido social se torna mais fragmentado, 

fazendo com que o papel educativo das escolas fique mais complexo, e à 

medida que a necessidade de competir economicamente nos mercados 

mundiais, mais competitivos do que nunca, conduz inexoravelmente a um 

serviço de educação orientado pelo mercado. 

 

Ser competitivo mundialmente nos orienta a descobrir qual a visão mundial de 

profissionalização que está em voga. Em se tratando da influencia dos Organismos 

Internacionais na formulação de política públicas para a Educação de nível superior, 

Sguissard (2008) destaca que há uma série de fatos, mediata ou imediatamente 

relacionados, que surpreendem não somente o analista das políticas públicas, mas todos 



 

os envolvidos com a educação superior, especialmente os que estejam preocupados com 

a formação de profissionais/cidadãos, não apenas para o mercado, mas principalmente 

para uma sociedade democrática com o máximo de justiça e igualdade sociais. 

Na época da criação da pós-graduação no Brasil o foco era o desenvolvimento 

da ciência e da sociedade brasileira, com ênfase em programas em áreas tidas como 

estratégicas para alcançar este objetivo, tais como ciências exatas e da terra. Agora, com 

a expansão dos cursos de mestrado profissionalizantes, o foco concentra-se em sanar 

demandas pontuais, sazonais e especificas de cada região, de modo que o 

desenvolvimento da ciência e do país está em segundo plano.  

O Mestrado Profissional em Educação, mesmo com sua identidade ainda em 

construção, está a exercer uma terceira opção na pós-graduação stricto sensu no Brasil, 

rompendo de certa forma com o caráter preparador para a pesquisa e com o caráter 

formador do professor de magistério superior via mestrado acadêmico, servindo agora 

como instrumento de qualificação superficial e pontual na formação continuada do 

professor. 

 

6 Referências 

 

A NATION AT RISK. Report  to the Nation and the Secretary of Education of the 

United States Department of Education by the National Commissions on 

Excellence in Education. Washington, Abril, 1983. 

ADLER, M.The paideia proposal.  New York: Macmillan, 1982. 

BANCO MUNDIAL.  La enseñanza superior. Lecciones derivadas de la 

experiencia. Washington: Banco Mundial, 1995. Disponível em 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/1995/01/5861676/higher-education-

lessons-experience-la-ensenanza-superior-las-lecciones-derivadas-de-la-experiencia. 

Acesso em 23 de Mar. 2016. 

WORLD BANK. Higher education: the lessons of experience. Washington, DC: 

World Bank, 1994. 

__________.  Documento La educación en los países en desarrollo: peligros y 

promesas. Washington DC; Banco Mundial, 2000. Disponível em: 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/2000/12/6203545/higher-education-



 

developing-countries-peril-promise-la-educacion-superior-en-los-paises-en-desarrollo-

peligros-y-promesas. Acesso em 20 Mar. 2016. 

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura, CFE, (1965). Parecer nº 

977/65. Documenta, nº 44, dez. p. 67-86. 

________, PORTARIA Nº 080, de 16 de dezembro de 1998. Dispõe sobre o 

reconhecimento dos mestrados profissionais e dá outras providências. Disponível em 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/avaliacao-n/1892015-

Portaria-CAPES-080-1998.pdf, acesso em 20 Mar 2016. 

_______, Portaria MEC 17/2009, disponível em 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/avaliacao-n/Portaria-MEC-

17-2009.pdf,acesso em 20 Mar. 2016. 

DREIFUSS, R. A. 1964: a conquista do Estado. Petrópolis: Vozes, 1981.   

DE MARI, C.L. Banco Mundial e a produção do desejo irrealizável de Midas. Tese 

(doutorado). Programa de Pós-graduação em Educação, UFSC, Florianópolis, 2006.  

CGEE, Centro de Gestão em Estudos Estatísticos. Mestres 2012: estudos da demografia 

da base técnico-científica brasileira .Brasília, 2012. 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 1991. 

CHOULIARAKI, L. FAIRCLOUGH, N. Discourse in late modernity: rethinking 

Critical Discourse Analysis.Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.  

FAIRCLOUGH, N.. Analyzing discourse: textual analysis for social research. 

London; New York: Routledge, 2003. 

FREIDSON, E. Para uma análise comparada das profissões: a institucionalização do 

discurso e do conhecimento formais. Revista Brasileira de Ciências Sociais, n.31, Jun. 

1996. 

HOYLE, E. JOHN, P. Professional knowledge and professional pratice. Londres. 

Cassel, 1995. Disponível em https://books.google.com.br/books?id=829N-

ILcbLoC&pg=PA202&lpg=PA202&dq=HOYLE,+E.+JOHN,+P.+Professional+knowle

dge+and+professional+pratice.+Londres.+Cassel,+1995, acesso em 20 de Mar. De 

2016. 

LAUS, Sonia Pereira. A internacionalização da educação superior: um estudo de 

caso da Universidade Federal de Santa Catarina. Tese (doutorado) - Universidade 

Federal da Bahia, Escola de Administração – 2012.   331 f. 



 

NERES, C. C., NOGUEIRA E. G. D., BRITO V. M. de Mestrado profissional em 

Educação e sua interseção com a qualificação docente na educação básica, RBPG, 

Brasília, v. 11, n. 25, p. 885 - 909, setembro de 2014. 

PAULA JÚNIOR, Francisco Vicente De. Profissionalidade, Profissionalização, 

Profissionalismo E Formação Docente. SCIENTIA. Ano 01, Edição 01, p. 01 - 191, 

Jun/Nov. 2012  

PEREIRA, J.M.M. O Banco Mundial como ator político, intelectual e financeiro.  

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 

QUELHAS, O. L. G.; FARIA FILHO, J. R.; FRANÇA, S. L. B. O mestrado 

profissional no contexto do sistema de pós-graduação brasileiro. Revista Brasileira de 

Pós-Graduação, v. 2, n. 4, p.97-104, 2005. 

SAVIANI, D. O protagonismo do professor Joel Martins na pós-graduação. Rev. Bras. 

Educ.,  Rio de Janeiro ,  n. 30, p. 21-35,  Dez.  2005 .   Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

24782005000300003&lng=en&nrm=iso. accesso em  20  Mar.  2016. 

SGUISSARDI, V; AMARAL, N. C. O Banco Mundial revisa posições: quem há de 

pagar a conta? Perspectiva, Florianópolis, v. 18, n. 33, p. 65-76, jan. 2000. Disponível 

em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/9385/8636>. Acesso 

em: 26 Mar. 2016. 

SHIROMA, E. O.. O eufemismo da profissionalização. In MORAES, Maria Célia 

Marcondes de. (Org.) Iluminismo às Avessas: produção de conhecimento e políticas de 

formação docente. DP&A Editora. Rio de Janeiro, 2003. 

SHIROMA, E. O. CAMPOS, R. F.. GARCIA, R M. C. Decifrar textos para 

compreender a política: subsídios teórico-metodológicos para análise de documentos. 

Perspectiva, Florianópolis, v. 23, n. 02, p. 427-446, jul./dez. 2005. 

WODAK, R.. De qué trata el análisis crítico del discurso. Resumen de su historia, sus 

conceptos fundamentales y sus desarrollos. In: –––; MEYER, Michel (orgs.). Métodos 

de Análisis Crítico del Discurso. Barcelona: Gedisa, 2003, p. 17-34. 

 

 

 


