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RESUMO 

 
 
O presente estudo tem por objetivo investigar e analisar contribuições do Mestrado 
Profissional em Ensino de Matemática para o desenvolvimento profissional do professor 
da Educação Básica. Para tanto, recorre-se aos referenciais teóricos sustentados, em 
especial, pelos estudos dos seguintes autores: Marcelo (2009); Day (2001); Ponte (1998) 
e Gonçalves (2009); Schön (2000); Zeichner (2004); Beillerot (2004) e Lüdke (2005-2007-
2009), que permitiram analisar o desenvolvimento profissional do professor egresso, 
levando-se em consideração uma formação apoiada na prática e na produção de 
pesquisa para a compreensão do processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 
Outro direcionamento do estudo foi o de analisar as políticas de cursos de Pós-
Graduação na modalidade profissional no Brasil, trazendo o que se tem discutido sobre 
as Portarias de regulamentação. Optou-se, também, pela elaboração de um mapeamento 
dos trabalhos produzidos no período analisado, identificando-se, assim, as tendências 
temáticas e sua relação com as propostas do curso. O processo metodológico da 
pesquisa desenvolve-se num percurso investigativo de cunho qualitativo que faz uso de 
um estudo de caso. A pesquisa desenvolveu-se em duas fases. Na primeira, participaram 
como sujeitos, 46 egressos do Mestrado Profissional, quando foram aplicados os 
questionários; na segunda, foram realizadas entrevistas com seis egressos e duas 
professoras do Programa de Pós-Graduação que participaram do processo de 
implantação do curso. Também fez parte da metodologia a análise de documentos 
oficiais como as Portarias e regulamentações que versam sobre Mestrado Profissional, 
além da análise do currículo do curso investigado. Como resultados desse processo de 
reflexão, os dados mostraram que as contribuições do curso para a atuação profissional 
dos egressos estão fortemente apoiadas nas relações partilhadas com os pares, com os 
formadores, a partir das discussões e leituras dos teóricos, e a pesquisa que 
desencadeia um refletir e um pensar sistemáticos sobre o trabalho do professor, 
culminando, dessa forma, em mudanças na postura dos egressos frente às suas 
atuações ao se tornarem mais questionadores e mais atentos às práticas desenvolvidas 
no contexto da sala de aula. Espera-se, assim, colaborar com o aprofundamento da 
discussão relativa à formação de professores, uma vez que melhorar a qualidade do 
ensino é bandeira defendida, hoje, por governantes, educadores e especialistas em 
educação. 

Palavras-chave: Mestrado Profissional; relação teoria e prática, pesquisa do professor e 
desenvolvimento profissional.
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ABSTRACT 
 

 

This study aims to investigate and analyze the contributions of the Professional Masters in 
Teaching of Mathematics, PUC / SP for the professional development of teachers of Basic 
Education.To this end, we resort to theoretical references grounded, especially, by 
studying the following authors: Marcelo (2009); Ibernon (2007); Day (2001); Ponte (1998) 
e Gonçalves (2009); Schön (2000); Perrenoud (2004); Zeichner (2004); Beillerot (2004) e 
Lüdke (2005-2007-2009), that allows us to analyze the professional development of the 
egress teacher, taking into account a training supported in practice and in producing a 
search for understanding the learning and teaching process of mathematics. These 
readings allowed the clarification of concepts as well as indicated the starting point of this 
work. Besides, they brought valuable contributions to discussions on data analysis 
Another direction of study was to highlight the policies of the Graduate courses in 
professional mode in Brazil bringing what has been discussed about the regulation of 
Ordinances. The methodological research process unfolds within a qualitative 
investigation course that uses a case study.The research was developed in two phases. 
In the first phase, 46 egresses of the Professional Masters participated as research 
subjects, when the questionnaires were applied and, second, interviews were conducted 
with six egresses and two teachers of the Graduate Program. As a result of this process 
of reflection, the data showed that the contributions of the course for the professional 
performance of the graduates are strongly supported in the relationship shared with peers, 
with trainers from the discussions and readings of the theorists, and research and reflect 
that triggers a systematic thinking about the teacher's work culminating in this way in 
changing attitudes of the egresses face to their performances, when they became more 
inquisitive and more aware of their practices developed in the context of the classroom. It 
is expected to collaborate with further discussion on the training of teachers, since they 
improve the quality of teaching is a flag defended today by governments, educators and 
education experts. 

Keywords: Professional Masters; connexion between theory and practice, Research of 
the teacher and professional development. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Este trabalho se insere na linha de pesquisa A Matemática na Estrutura 

Curricular e Formação de Professores do Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Educação Matemática – PUC/SP, dentro da problemática do Grupo de 

Pesquisa Professor de Matemática: formação, profissão, saberes e trabalho 

docente.  

As reflexões e discussões que são desenvolvidas no presente estudo têm 

como motivação inicial minha condição de professora formadora do curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Mato Grosso – 

UNEMAT, onde há vários anos venho trabalhando seguidamente com estágio 

supervisionado. 

Minha condição de professora de estágio possibilitou uma aproximação e 

um contato mais direto com as escolas, com os professores, coordenadores e 

diretores e, consequentemente, com os problemas vivenciados e verbalizados, 

seja pelos professores em seu cotidiano de trabalho, muitos deles com uma longa 

trajetória na Educação, seja pelos licenciandos que estão dando os primeiros 

passos em sua experiência como professores.  

Nos cursos de Licenciatura em Matemática da UNEMAT, alguns 

licenciandos já atuam como professores, ou seja, já possuem o saber da 

experiência. Ser professor para eles não é um “vir a Ser”, pois já sabem o que 

querem e as discussões com relação às questões da sala de aula são profícuas. 

Nesse contexto, um curso de Licenciatura chamou-me a atenção pelo seu 

perfil diferente dos cursos regulares: o de Licenciatura Plena Parceladas de 

Matemática da UNEMAT que surgiu em 1992 para atender à demanda de 
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qualificação de professores da rede pública estadual e municipal que residiam 

distante de universidades. 

Considerando a extensão territorial do Estado do Mato Grosso, e a 

necessidade de atender a um público que tinha urgência em se qualificar, visto 

que já exercia a profissão, a UNEMAT elaborou uma proposta alternativa para a 

qualificação de professores em serviço, ou seja, sem que precisassem se 

ausentar da sala de aula. 

A proposta curricular do curso era inovadora para a época, assim como 

eram incipientes no Brasil as discussões sobre a pesquisa do professor e a 

relação teoria e prática. A UNEMAT – com assessores externos de algumas 

universidades da região Sudeste – elaborou o Projeto Parceladas, idealizado na 

perspectiva sócio-histórica da produção do conhecimento, para proporcionar aos 

envolvidos, por meio de um trabalho colaborativo, uma forma de romper com a 

dicotomia que tem marcado a Educação através do tempo, integrando “teoria e 

prática”: professores, alunos e coordenadores educam-se no processo do 

trabalho e no efetivo exercício de pensar e refletir a ação da prática pedagógica, 

interagindo com outras áreas e com aluno/professor de outros cursos na mesma 

modalidade. 

O Projeto Parceladas tinha como eixo norteador a pesquisa da própria 

prática, sendo uma de suas exigências para o ingresso no curso estar atuando na 

rede de ensino como professor. 

Esse curso –, com características de formação docente alternativa – que 

nasceu para qualificar aqueles professores já em exercício da profissão, mas sem 

a titulação em nível superior, vinha sendo (re)elaborado coletiva e 

permanentemente, com vistas a atender ao perfil de cada turma ingressante, em 

cada Núcleo em que era implantado. Quis, então, conhecer mais de perto como 

se dava essa dinâmica de formação que vinha evidenciando a pesquisa do 

professor, o saber da experiência, a relação teoria e prática, questões estas 

correntes na literatura da época, e que ainda permanecem atualizadas. 



 18

Nesse sentido, cursei o Mestrado em Educação1, cujo foco de estudo foi o 

Projeto Parceladas, que tinha como eixo norteador a pesquisa que os 

licenciandos tinham de realizar sobre alguma questão relacionada à sala de aula. 

Na pesquisa, foi possível observar que esses licenciandos/professores 

apresentavam maior autonomia e segurança em relação às decisões relativas à 

escola: tornavam-se mais críticos e apresentavam uma postura diferente ao lidar 

com os conteúdos na sala de aula. 

Ao estudar esse curso, pude perceber, a questão do tempo como um ponto 

positivo, ou seja, o professor trabalha e estuda concomitantemente. O não 

afastamento físico do trabalho tinha um significado maior para esses 

professores/licenciandos, uma vez que poderiam colocar em prática o que 

aprendiam, e ainda levavam para discussão os resultados obtidos. 

Em se tratando do professor titulado e no exercício da profissão, a minha 

proximidade com as escolas da rede pública e consequentemente com os 

professores que lá atuam permitiu constatar que os problemas enfrentados por 

eles são muitos e diversos. O que me chamou a atenção, contudo, foi verificar 

que a maneira como atuavam permanecia quase inalterada, apesar de eles terem 

realizado vários cursos, sejam eles de curta duração ou mesmo de especialização 

Lato Sensu. 

Essa constatação levou-me a refletir sobre questões relativas à formação 

profissional do professor: 

Por que os professores, mesmo procurando realizar cursos para melhorar 

sua atuação enquanto profissionais, não conseguem alterar sua prática? Qual o 

significado dessa formação para a sua atuação? 

Os cursos ministrados aos professores procuram atender as demandas da 

nova configuração da problemática da formação do professor hoje? 

O que deveria ser privilegiado num curso de formação? 

Teoria e prática são trabalhadas de forma integrada? 

_____________ 
1 SOARES, I.C.. A formação do professor em exercício: Uma análise da Licenciatura Plena Parcelada em 

Matemática da UNEMAT – Dissertação de Mestrado. 2005. 
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Essas indagações foram ganhando proporções, o que me levou a perceber 

a necessidade de maior clareza a respeito da formação do professor que já atua 

no Ensino Fundamental e Médio e dos desafios enfrentados pelas instituições 

formadoras nesse processo de novas demandas de formação. 

Ao ingressar no curso de Doutorado na PUC/SP, inicialmente, meu projeto 

era o de dar continuidade ao que havia pesquisado no Mestrado. No entanto, a 

partir das minhas indagações, do contato com a orientadora, com o grupo de 

pesquisa e das leituras ali realizadas, o foco de pesquisa foi redirecionado. 

Tendo em vista a aproximação com um dos elementos estudados em meu 

curso de Mestrado – a formação como componente do desenvolvimento 

profissional do professor e a formação pela pesquisa a partir das questões postas 

pela prática – o objeto da investigação passou a ser o Mestrado Profissional como 

modalidade de curso voltado para a formação do professor e para seu 

desenvolvimento profissional. 

Entende-se que as instituições formadoras têm enfrentado o desafio para 

dar respostas à problemática da nova configuração dada à formação do 

professor, posta por uma sociedade em constante transformação,  

Para Vaillant (2009), os modelos de formação dos professores são 

fundamentais para os sistemas educacionais já que determinam muitos fatores 

que incidem na qualidade da educação, entre eles a organização da escola e do 

currículo, o uso do espaço e do tempo, a distribuição das aulas. 

É nesse sentido que algumas iniciativas têm surgido como forma de 

melhoria da qualidade do ensino, sendo, portanto, bandeiras defendidas por 

governantes, educadores e especialistas da educação. Ensaiam-se soluções nas 

mais diferentes frentes de atuação. Algumas são geradas no interior da própria 

escola, outras chegam até elas vindas de providências do Estado por meio de 

capacitação/atualização de professores e outras são geradas pela própria 

Academia. 

Desse modo, a problemática que envolve a formação do professor e os 

desafios impostos às instituições formadoras levaram-me a ampliar o 

conhecimento acerca da linha de pesquisa que tracei desde o Mestrado, ou seja, 
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os cursos de Formação Inicial e Contínua. Nessa perspectiva, constata-se a 

existência de uma lacuna no quadro das pesquisas que investigam o Mestrado 

Profissional. No caso de meu interesse de pesquisa, o Mestrado Profissional em 

Ensino de Matemática e sua contribuição para a formação e o desenvolvimento 

profissional do professor de Matemática.  

Considerou-se, então, que investigar a contribuição do curso nos 

aproximaria daquele profissional mais diretamente nele envolvido: o egresso do 

Mestrado Profissional. Nenhum estudo foi identificado sobre quem é esse 

egresso, quais as razões da procura pelo curso, e principalmente a relação entre 

a formação recebida e prática profissional.  

Assim, o objeto da presente pesquisa foi sendo pensado e direcionado ao 

conhecimento desse egresso, e às contribuições do curso para a atuação do 

professor. A escolha justifica-se também pela estrutura do próprio curso, uma vez 

que privilegia questões relacionadas à prática do professor no que se refere não 

só às disciplinas específicas e pedagógicas, mas também à pesquisa 

desenvolvida. 

Entender quem é o egresso e como o curso contribuiu para sua formação e 

atuação docente não poderia se descolar do contexto do curso, ou seja, conhecer 

o egresso significava, também, adentrar nos princípios, concepções e objetivos 

centrais do curso. Isso exigiu uma aproximação com a própria história do curso de 

Mestrado Profissional investigado e o conhecimento das condições, dos desafios 

e enfrentamentos desde sua criação até os dias atuais.  

 

O PERCURSO DA PESQUISA: 

O objeto de estudo foi se constituindo à medida que as leituras teóricas e 

os primeiros procedimentos metodológicos avançavam. Inicialmente foi feito um 

levantamento dos dados dos135 egressos do Mestrado profissional que 

defenderam suas dissertações no período de 2004 a 2008. 

A partir deste levantamento foi enviado um e-mail a todos os egressos, 

pedindo que respondessem a um questionário. Seriam, então, coletadas 

informações que indicassem: 
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1) O perfil dos egressos 

2)  As razões pelas quais vieram em busca do Mestrado Profissional 

3) As contribuições do Mestrado Profissional para a atuação como 

professores da Escola Básica 

 

Nesse processo de construção e identificação do objeto central da presente 

pesquisa, foi se constatando que não bastava estudar apenas quem são esses 

egressos, o que fizeram, e o que determinou sua escolha pelo curso. O olhar 

voltou-se também para as temáticas de pesquisa produzidas durante o Mestrado 

Profissional. 

Assim, fortaleceu-se a idéia da necessidade, inicialmente, de um 

levantamento das temáticas para que se soubesse o que esses professores 

estavam pesquisando, e se as pesquisas contemplavam as situações vividas em 

sua prática.  

Numa primeira análise a partir dos dados do mapeamento das pesquisas, 

do projeto pedagógico do curso, e dos questionários respondidos, foi se revelando 

a necessidade da utilização de entrevistas para complementar as informações, 

principalmente aquelas relativas às contribuições diretas do curso para o 

desenvolvimento profissional do egresso. 

Até esse momento a fundamentação teórica do estudo proposto elegia a 

pesquisa do professor e o desenvolvimento profissional. 

No entanto, a partir da qualificação, redefiniu-se o objeto de estudo: 

manteve-se a intenção inicial de pesquisar o Mestrado Profissional, mas o olhar 

foi redirecionado às contribuições desse curso para a atuação profissional, uma 

vez que o desenvolvimento profissional deve ser centrado na prática dos 

professores no sentido de que possam desenvolver reflexão, e críticas 

relacionadas ao ensino. 

Outro direcionamento foi o de evidenciar as políticas de cursos de Pós-

Graduação na modalidade profissional no Brasil, trazendo o que tem sido 

discutido a respeito das portarias de regulamentação. 
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Neste momento de mudanças no Mestrado Profissional, é profícuo trazer 

para o diálogo essas questões que estão emergindo em função de uma nova 

normativa e da formação voltada mais especificamente para questões 

direcionadas para o campo de atuação profissional. Para tal, foram incluídas 

entrevistas com os professores remanescentes da implantação do curso. Essas 

entrevistas contribuíram para a triangulação dos dados quanto ao contexto de 

implantação, ao público alvo e às contribuições do curso. Houve, dessa forma, a 

visão do egresso, do professor orientador e das políticas de implantação da 

modalidade. 

Acredita-se que as discussões e as análises aqui desenvolvidas, poderão 

suscitar reflexões que contribuirão para os cursos de Mestrado Profissional na 

área de Educação Matemática, bem como para as Políticas Públicas e para a 

Secretaria Estadual de Educação que vem subsidiando o estudo de uma grande 

maioria de mestrandos por meio de bolsas de estudo. A partir do exposto, 

buscou-se contextualizar os estudos, a partir das seguintes questões norteadoras, 

objetivos e hipóteses: 

 

QUESTÕES NORTEADORAS 

Quem são os egressos do curso investigado de Mestrado Profissional em 

Ensino de Matemática?  Quais suas motivações para o ingresso no curso? Qual a 

influência dessa titulação, segundo eles, sobre sua prática e seu desempenho 

profissional? Em que medida a inserção de professores de Matemática da 

Educação Básica nesse contexto de formação voltado para o Mestrado 

Profissional pode contribuir para o desenvolvimento profissional? 

 

OBJETIVO GERAL 

Conhecer quem é o aluno egresso do Mestrado Profissional e analisar a 

contribuição do curso para sua prática como professor da Educação Básica e 

para seu desenvolvimento profissional; 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar os motivos da escolha pelo Mestrado Profissional. 

2. Mapear as dissertações dos egressos do Mestrado Profissional, 

identificando as tendências temáticas das pesquisas e suas 

aproximações com a problemática da escola e da sala de aula.  

3. Identificar as contribuições do Mestrado Profissional e, mais 

especificamente, da pesquisa desenvolvida para a atuação profissional 

do professor. 

4. Conhecer as políticas da Pós-Graduação voltadas para o Mestrado 

Profissional e a proposta do curso analisado. 

 

Assim, considerou-se relevante compreender o Mestrado Profissional como 

um novo contexto de desenvolvimento profissional na atual conjuntura das 

políticas voltadas para uma formação docente de qualidade.  

A hipótese que direcionou esta pesquisa foi a seguinte: a vivência dos 

professores no curso de Mestrado Profissional pode criar oportunidades de 

reflexão sobre suas práticas e compartilhamento dos desafios vividos, 

perspectivando a construção e consolidação de uma postura criativa e integradora 

para a atividade educativa. 

Nessa hipótese, considerou-se que a prática da pesquisa no Mestrado 

Profissional, ao tomar como objeto de investigação as questões relacionadas ao 

ensino, pode influenciar diretamente a forma como o professor lida com o 

conteúdo e as atividades práticas em sala de aula 

 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: 

� O primeiro capítulo traz o movimento da Pós-Graduação no Brasil a 

partir de sua regulamentação – por meio da Portaria normativa 977/65 –, 

com uma breve abordagem histórica, para que se entenda o processo 

de criação e implementação do curso de Mestrado Profissional em 

Ensino de Matemática;  
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� O segundo capítulo destaca os principais argumentos que levaram a 

CAPES a se posicionar a favor do Mestrado Profissional, tendo em vista 

as novas configurações demandadas por um público que requer 

formação extra-acadêmica e as tensões geradas por uma parcela da 

comunidade científica.  

� O terceiro capítulo procura analisar o desenvolvimento profissional dos 

professores egressos do Mestrado Profissional em Ensino de 

Matemática na perspectiva da nova configuração da problemática que se 

apresenta à formação dos professores. Para tal, levou-se em 

consideração a formação apoiada na prática e na produção de uma 

pesquisa;  

� O quarto capítulo apresenta o percurso metodológico: a descrição do 

universo da pesquisa, dos sujeitos, os instrumentos de coleta e de 

análise de dados. 

� O quinto capítulo é constituído pela síntese dos achados da pesquisa, 

levando-se em consideração o perfil dos egressos, a motivação da 

busca pelo curso e suas contribuições para a atuação profissional do 

professor.  

E, finalmente, nas considerações finais, são retomadas as questões do 

estudo para a apresentação da síntese dos principais resultados da pesquisa. 
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CAPÍTULO I 
 

 

O MOVIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL 

 

 

Neste capítulo, para que se entenda o processo de criação e 

implementação do Mestrado Profissional em Ensino de Matemática, são 

abordados alguns apontamentos que contextualizam historicamente a Pós-

Graduação no Brasil. 

Os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu foram formalmente 

implantados a partir da Portaria 977/65 do Conselho Federal de Educação. Seus 

contornos foram delineados, num primeiro momento, devido à demanda de 

formação de professores para atuar no Ensino Superior; num segundo momento, 

para as atividades de pesquisa e formação de pesquisadores. Posteriormente, 

esse perfil de Pós-Graduação foi sendo questionado como forma exclusiva e, ao 

longo do tempo, sofrendo algumas mudanças induzidas pela CAPES por meio 

das Portarias 80/1998 e 07/09, que procuram atender a um mercado exigente de 

uma formação voltada para a atuação profissional e sua aplicabilidade prática.  

 

 

1.1 A Pós-Graduação em nível Stricto Sensu no Brasil e os 

contornos da constituição de um campo acadêmico. 

 

A Pós-Graduação no Brasil foi formalmente instituída em meados de 1960, 

quando seus cursos eram ministrados nas universidades, de forma livre, sem uma 

legislação própria. A primeira regulamentação desse tipo surgiu por meio do 
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Parecer no 977/65, do extinto Conselho Federal de Educação, considerado um 

marco na história da Pós-Graduação no Brasil. Desde então, tais cursos 

passaram a ser regulados por legislação específica do Ministério da Educação 

(MEC).  

O Programa de Pós-Graduação tinha como objetivo formar professores 

para atender à expansão do ensino superior e preparar o caminho para o 

decorrente desenvolvimento da pesquisa científica. 

Vale destacar aqui que a universidade brasileira é recente em termos 

históricos e mais ainda a Pós-Graduação, sendo esta formalmente instituída há 

apenas 46 anos. No Brasil, a Pós-Graduação precedeu o movimento de pesquisa 

que hoje se constitui na espinha dorsal de qualquer curso Stricto Sensu, ou seja, 

surgiu numa condição anômala, se não toda, pelo menos em parte. Para Ferraro 

(2005): 

(...) em vez de ter emergido de uma prática consolidada de 
pesquisa, a pós-graduação foi criada com o propósito explícito de 
promover a pesquisa na ainda principiante universidade brasileira. 
Dessa forma, a pesquisa, em vez de função básica da 
universidade e condição preliminar do próprio ensino universitário 
enquanto tal – de graduação e, com maior razão, de pós-
graduação –, passou a ser vista e tratada como função da pós-
graduação, e esta, por sua vez, como o locus da produção do 
conhecimento (p. 3). 

 

Todo o encaminhamento foi influenciado pelo caráter de urgência imposto 

pelo regime militar da época, em razão do ambicioso projeto de desenvolvimento 

nacional, com vistas a elevar o país à condição de potência mundial. 

Segundo Martins (1991), essa política de formação de recursos humanos 

obedecia a duas linhas fundamentais: 1) a necessidade de mão de obra 

especializada para preencher os novos empregos criados pelo desenvolvimento 

econômico previsto e 2) a necessidade de cientistas, pesquisadores e técnicos 

aptos a desenvolver a pesquisa indispensável para a mudança, ao longo dos 

anos. 

De acordo com Santos (2003) e com o intuito de facilitar o entendimento de 

como a Pós-Graduação foi se constituindo no Brasil, são apresentados, em ordem 
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cronológica (tabela 1), esses primeiros passos, a partir da proposta do Estatuto 

das Universidades Brasileiras.  

 

Quadro 1. A constituição da Pós-Graduação em nível Stricto Sensu 

 

Início 1930 

Francisco Campos propunha a implantação de uma Pós-

Graduação nos moldes europeus. Esse modelo foi implementado 
no curso de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, na 
Faculdade Nacional de Filosofia e na Universidade de São Paulo. 

Na década de 
1940 

Foi utilizado formalmente, pela primeira vez, o termo “pós-
graduação” no artigo 71 do Estatuto da Universidade do Brasil. 

 
Na década de 

1950 

Começam a ser firmados acordos entre Estados Unidos e o  
Brasil, implicando  uma série de convênios entre escolas e 
universidades norte-americanas e brasileiras, por meio de 

intercâmbio de estudantes, pesquisadores e professores 

 

 

 

Início década de 

1960 

Grande impulso para os cursos de Pós-Graduação: a 

Universidade do Brasil na área de Ciências Físicas e Biológicas 
(seguindo o modelo das graduate schools norte-americanas) 
firma convênio com a Fundação Ford. Cria também, na área de 

Engenharia, a Comissão Coordenadora dos Programas de Pós-
Graduação em Engenharia (COPPE). 

Implantam-se o Mestrado em Matemática na Universidade de 

Brasília; o Doutorado no Instituto de Matemática Pura e Aplicada; 
o Mestrado e Doutorado na Escola Superior de Agricultura de 
Viçosa e na Universidade Federal Rural Rio de Janeiro, assim 

como os cursos de Pós-Graduação no ITA e na UnB. 

 

1965 

A primeira regulamentação formal – o Parecer 977 – estabelecia 
a Pós-Graduação Stricto Sensu em dois níveis independentes e 

sem relação de pré-requisitos entre Mestrado e Doutorado. Os 
currículos seriam compostos conforme o modelo norte-americano. 

Tabela criada a partir dos dados que compõem o artigo de Santos (2003) 

 

O modelo de Pós-Graduação adotado no Brasil seguiu deliberadamente a 

experiência dos Estados Unidos. No texto do Parecer 977/65, que conceituou a 

Pós-Graduação, encontra-se um tópico intitulado Um exemplo de pós-graduação: 

a norte-americana (BRASIL, MEC, CFE, 1965, pp. 74-79). É com base nessa 

experiência que se define a estrutura organizacional da Pós-Graduação Stricto 

Sensu, centrada em dois níveis hierarquizados, o Mestrado e o Doutorado, sem, 
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porém, que o primeiro fosse requisito indispensável para o segundo. Isto é, o 

Mestrado poderia ser considerado uma etapa preliminar para a obtenção do grau 

de doutor ou como grau terminal, porém, admitia-se, ainda, a possibilidade de 

inscrição direta no nível de Doutorado. 

Esse parecer conhecido como Sucupira, aprovado pelo Conselho Federal 

de Educação, estabeleceu, pela primeira vez, o formato básico da Pós-Graduação 

Brasileira. 

Vale destacar Azevedo e Santos (2009), ao mencionarem que, apesar de o 

parecer institucionalizar o modelo norte-americano, a Pós-Graduação no Brasil 

sofreu influências também do modelo francês, tanto na sua institucionalização, 

como na constituição/criação autônoma das universidades, que se serviram de 

intelectuais estrangeiros para implantar ou consolidar cursos de Graduação e 

Pós-Graduação. 

Segundo os autores, pela dinâmica da realidade, os cursos Stricto Sensu 

foram se moldando aos poucos e tomando contornos particulares às nossas 

necessidades, na medida em que o sistema foi se tornando mais complexo. A 

constituição da identidade da Pós-Graduação deve-se não só à formação de 

professores e pesquisadores brasileiros no exterior, mas também ao intercâmbio 

cultural-científico, que, ao trazer pesquisadores de vários países para o Brasil, 

também influenciou a Constituição e o padrão assumido pela Pós-Graduação. 

É importante destacar aqui que o parecer 977/65, além de possibilitar a 

implementação de vários cursos, formalizou outros cursos de Pós-Graduação que 

já se encontravam em funcionamento. Conforme vêm apontando Azevedo e 

Santos (2009), na década de 1960, o Brasil já contava com 38 cursos de Pós-

Graduação, sendo 11 de Doutorado e 27 de Mestrado. No entanto, não havia, na 

época, uma definição clara dos fins e objetivos desses cursos, nem de sua 

estrutura.  

O Parecer 977/65 veio regulamentá-los e superar a “imprecisão” que 

reinava sobre a sua natureza. (Brasil, 1965). 
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Cunha (1991) ressalta que a forma como se deu a transformação do 

Ensino Superior e da Pós-Graduação no Brasil durante o regime militar é passível 

de críticas: 

As transformações seguiram uma filosofia de ação tecnicista 
apoiada em um tipo de regulação própria de regimes de exceção, 
além de se basearem no modelo norte-americano, país que 
procurava estabelecer controle sobre as sociedades periféricas – 
como era o nosso caso. Entretanto, não se pode negar o grande 
impulso alcançado por esse sistema educacional após o golpe de 
1964. (...) apesar da repressão que mutilou bibliotecas e 
programas e expulsou professores e alunos do sistema 
educacional, nenhuma universidade pública foi fechada. (p. 59). 

 

Apesar de tal regulamentação acontecer sob a égide do regime militar e 

com forte orientação nacionalista, houve aumento de recursos, que favoreceram 

sua expansão e propiciaram o desenvolvimento das atividades essenciais para 

sua existência: a produção cultural, a pesquisa científica e tecnológica.  

Desencadeia-se, a partir daí, a fase de implantação da Pós-Graduação em 

Educação Stricto Sensu. Saviani (2000) chama essa fase de período heroico, 

[...] porque foi necessário criar as condições praticamente a partir 
do nada. Servindo-se de doutores formados no exterior ou pelo 
processo do doutorado direto previsto nos Estatutos e Regimentos 
das universidades, aos quais se agregaram mestres também 
formados no exterior e, em seguida, aqueles alunos titulados nos 
programas pioneiros de mestrado instalados no país. (p. 5). 

 

Nesse período, a CAPES desempenhou importante papel ao dar apoio 

financeiro e acompanhamento. Assim, as condições foram sendo preenchidas e 

os programas implantados em ritmo acelerado.   

O salto de qualidade deu-se quando esses programas de Pós-Graduação 

foram definidos como foco privilegiado das políticas de apoio ao desenvolvimento 

científico e tecnológico, no início dos anos 1970. Segundo Balbachevsky (2005), 
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Pela primeira vez o governo brasileiro buscou articular o 
desenvolvimento científico com uma estratégia mais ampla de 
desenvolvimento econômico do país. Essa iniciativa fica mais 
inteligível quando se considera o consenso tácito que então se 
construiu entre importantes lideranças científicas nacionais (várias 
delas com conhecida orientação esquerdista) e o setor 
nacionalista das forças armadas. Para esses dois setores da elite, 
a construção de um robusto sistema de ciência básica era vista 
como um importante instrumento para o desenvolvimento 
econômico do país. (p. 278). 

 

O governo entendeu também que era crucial a formação de recursos 

humanos altamente qualificados, necessários à implementação de grandes 

projetos na área da informática, da tecnologia aeroespacial e da energia nuclear. 

Assim, segundo Balbachevsky (2005), 

o governo brasileiro lançou inicialmente um ambicioso projeto de 
capacitação de pesquisadores no exterior, oferecendo bolsas para 
a pós-graduação fora do país. (...) foi essa nova geração de 
cientistas formados no exterior que deu conteúdo acadêmico para 
a pós-graduação no Brasil. Uma vez formados, esses jovens 
cientistas voltavam para o país com uma clara perspectiva do que 
deveria ser uma pós-graduação. Sua ação junto aos novos 
programas que estavam sendo criados no país foi decisiva para 
dotar esse sistema de um dinamismo próprio, que pode se notado 
já nos anos de sua formação. (p. 279). 

 

A Pós-Graduação, nos anos de 1970, ao lançar um projeto ambicioso de 

capacitação de professores fora do país – disponibilizando recursos por meio de 

oferecimento de bolsa –, deu passos gigantescos na ampliação dos cursos, 

passos esses que se refletiram dez anos após a Portaria 977/65. De acordo com 

Balbachevsky (2005), o “Brasil contava em 1975 com 429 cursos de Mestrado e 

149 de Doutorado”. Desde então, esses números não param de crescer; 

atualmente a Pós-Graduação conta com 2594 cursos de Mestrado Acadêmico; 

1516 cursos de Doutorado e 284 cursos de Mestrado Profissional. 

São apresentadas, a seguir, em ordem cronológica, as Universidades que 

foram instituindo Programas de Mestrado na área de Educação, a partir do 

Parecer 977/65.  
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Quadro 2. Cursos implantados a partir do parecer 977/65 

Ano de 

implantação Universidades 

1965 
A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro institui o primeiro 
Programa de Pós-Graduação em Educação no Brasil em nível de 

Mestrado 

1969 

O parecer 77/69 regulamenta a implantação de Pós-Graduação no Brasil; 
também nesse ano, foi instituído o Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Psicologia Educacional da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. 

1970 
Marcado pela sequência das iniciativas pioneiras, surge em 1970 o 
Programa de Mestrado em Currículo na Universidade Federal de Santa 

Maria. 

1971 

Surgem quatro programas: o da Universidade de São Paulo, o da Federal 
Fluminense, o Mestrado em Filosofia da Educação da PUC de São Paulo 

e o Programa de Pós-Graduação do Instituto de Estudos Avançados em 
Educação (IESAE) da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. 

1972 

Criam-se seis novos programas, localizados nas universidades federais 
de Minas Gerais, da Bahia, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, na 

Universidade Metodista de Piracicaba, então Instituto Educacional 
Piracicabano e na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

1973 
Tem sequência o processo com o Mestrado em Ensino de Ciências da 

USP. 

1974 Criação do Programa da Universidade de Brasília. 

1975 
Criação do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNICAMP e o 
Programa de Supervisão e Currículo da PUC-SP. 

Tabela criada a partir dos dados que compõem o artigo de Saviani (2000) 

 

Desde a normatização dos cursos de Pós-Graduação, até o ano de 1975, 

como demonstrado na tabela, foram implantados 17 Programas de Mestrado na 

área de Educação.  

Até então não havia Programa de Doutorado. Os doutores que atuavam 

nesses programas eram formados no exterior, e a necessidade de formar o 

professor para atuar no Ensino Superior e o pesquisador se fazia urgente.  
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Em se tratando ainda da Pós-Graduação em Educação no Brasil e de sua 

consolidação, destaca-se aqui que, após dez anos de sua regulamentação por 

meio da Portaria 977/65, tem início outro ciclo, com a instalação de programas em 

nível de Doutorado, sendo a PUC do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul as pioneiras nesse processo implantação. 

Nesse mesmo ano, a CAPES organiza o primeiro processo de avaliação 

dos programas de Pós-Graduação. Tal avaliação foi pensada no intuito de se 

gerarem parâmetros que orientassem a distribuição das bolsas de estudo. Para 

dar credibilidade a essa empreitada, centrou sua avaliação na produção científica 

dos pesquisadores ligados aos programas. A esse respeito, Balbachevsky (2005) 

destaca que, 

em cada área de conhecimento, a agência formou comitês 
contando com a participação dos mais prestigiosos 
pesquisadores. Esses comitês de área ficaram encarregados de 
avaliar e classificar cada programa. Com o passar dos anos e a 
repetição desses processos avaliativos, esses comitês se 
transformaram em importantes fóruns para fixação dos padrões de 
qualidade da pesquisa e da carreira acadêmica. (p. 282). 

 

Objetivando a consolidação da Pós-Graduação no país, a CAPES induziu a 

criação de Associações Nacionais por área do conhecimento. Em decorrência das 

gestões então realizadas, surgiu na área de Educação a “Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Educação” (ANPED). Sua primeira reunião anual 

aconteceu em 1978, em Fortaleza, 

[...] tendo como tema central a questão do mestrado em 
educação, ocasião em que apresentei um trabalho denominado 
Uma concepção de Mestrado em Educação. (...) e na segunda 
Reunião Anual realizada em São Paulo, em 1979, o tema central 
foi o doutorado em educação tendo eu, desta vez, apresentado o 
trabalho Doutoramento em Educação: a experiência da PUC-SP. 
(SAVIANI, 2000, p. 7). 

 

Outro papel importante desempenhou também o PICD2, implantado pela 

CAPES em 1976, que visava, por meio da concessão de bolsas de estudos, 

_____________ 
2 PICD – Programa Institucional de Capacitação de Docentes. 
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liberar professores universitários com salário integral para cumprir programas de 

Mestrado ou de Doutorado nos principais centros de Pós-Graduação do país. Tal 

programa tinha dupla importância: fornecia regularmente um contingente de 

alunos dispondo de condições bastante favoráveis para realizar a Pós-

Graduação; e constituía-se num mecanismo de formação do quadro de 

professores-pesquisadores que iria consolidar ou permitir a instalação de novos 

programas de Pós-Graduação nas instituições a que estavam contratualmente 

vinculados. 

No Quadro 3 (a seguir), esse processo de implantação – ainda na fase de 

consolidação e de expansão dos programas de Mestrado e também de Doutorado 

em Educação – é destacado em ordem cronológica: 

 

Ano Programa de Mestrado/Universidade 
Programa 

Doutorado/Universidade 

1976 
Universidades Federais: São Carlos e do 
Paraná 

PUC/RJ e Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 

1977 
Universidades Federais: do Ceará e da 
Paraíba 

PUC/SP - Filosofia da 
Educação 

1978 

Universidades Federais: Rio Grande do 

Norte, Pernambuco, Espírito Santo e São 
Carlos em Educação Especial 

USP 

1979 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro; 
PUC/SP – sobre distúrbios da Comunicação  

 

1980  UNICAMP 

1982 
 PUC/SP – Psicologia 

Educacional 

1984 
UNESP – Rio Claro – Educação Matemática 
e Universidade Federal de Santa Catarina 

 

1986 

Universidade Católica de Petrópolis; 
Universidade Federal de Goiás e 
Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) 

 

1987 Universidade do Amazonas  

1988 

CEFET-MG – Educação Tecnologia; UNESP, 

campus de Marília e Federais: Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul 
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1989 
Universidade Santa Úrsula – Educação 
Matemática 

PUC-RS 

1990 
 PUC/SP – Supervisão e 

Currículo 

1991  UFSCar e UFMG 

1994 
 Universidade Federal de 

Santa Catarina 

Tabela criada a partir dos dados que compõem o artigo de Saviani (2003) 

 

Observa-se que, no período compreendido entre 1976 e 1994, foram 

instituídos na área de Educação, 21 Programas de Mestrado e 11 de Doutorado. 

Esses números não são significativos tendo em vista que, na época, 

principalmente na área da Educação, havia uma demanda grande para a 

formação de pesquisadores e professores para atuarem nas universidades e em 

programas de Pós-Graduação. 

Um dos problemas pode ter sido a desaceleração dos recursos financeiros 

disponibilizados à Pós-Graduação. No período de transição de regime militar para 

o regime democrático, início dos anos de 1980, o país entrou em recessão 

econômica. Azevedo e Santos (2009) assinalam:  

A crise econômica que se abateu sobre o país naquele momento 
colaborou para o ocaso do regime militar, que viu suas bases 
enfraquecidas pelo esgotamento do modelo econômico 
implantado. (p. 537).  

 

O reflexo da crise econômica que assolava o país naquele período de 

transição acabou por escassear os investimentos estabelecidos como prioridade 

para a Pós-Graduação:  

Em conseqüência, houve escassez de recursos para as políticas 
educacionais, de forma que as prioridades estabelecidas para a 
pós-graduação foram a racionalização dos investimentos e o 
reforço de mecanismos de acompanhamento e avaliação dos 
programas, com vistas à melhoria de sua qualidade. (AZEVEDO E 
SANTOS, 2009, p. 537). 
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Os autores argumentarem ainda que a recessão dos anos de 1980-1984, 

que culminou em crise nas universidades, perpassou toda a década de 1980, 

configurada principalmente pelas limitações de recursos; foi também 

caracterizada pela retomada do regime democrático. 

Azevedo e Santos (2009) – quando trazem para análise o III Plano 

Nacional de Pós-Graduação (1986-1989) – destacam, ainda, que a vigência deste 

terceiro plano coincidia com o primeiro governo civil – a Nova República –, ao 

qual coube a herança dos perversos resultados socioeconômicos do modelo de 

desenvolvimento adotado durante a ditadura militar; algumas mudanças foram 

significativas:  

[...] os objetivos e as funções nele apresentados não sofreram 
grandes variações em relação aos anteriores. As mudanças 
visíveis foram as propostas de cunho democratizante para a sua 
operacionalização, bastante significativas, em contraposição às 
práticas autoritárias. Não obstante, o plano buscou priorizar a 
necessidade de estreitamento das relações entre a universidade, 
a pós-graduação e o setor produtivo, tanto como meio de buscar 
novas fontes de financiamento quanto como mecanismo de 
aplicação das pesquisas e da busca de desenvolvimento de 
estudos aplicados. (p. 538). 

 

O período em tela vem revelando este novo perfil exigido da Pós-

Graduação no Brasil, mesmo que incipiente, de formar o profissional em nível 

Stricto Sensu para o mercado de trabalho e para as inovações. 

Embora não houvesse, na década de 1990, um plano oficial, esse período 

foi marcado pela autonomia institucional e flexibilização das universidades. Isso 

significava que cada universidade deveria assumir a responsabilidade pela gestão 

de seu sistema de Pós-Graduação e propor modelos abertos de acordo com seus 

objetivos e sua vocação específica. Essas propostas, segundo Azevedo e Santos 

(2009), adequavam-se ao direcionamento dado pelas políticas públicas dos dois 

governos de Fernando Henrique Cardoso: “tratava-se das tentativas de 

diminuição das responsabilidades da União com as políticas, particularmente com 

as políticas sociais, como era o caso das políticas para a educação.” (p. 538).  
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O panorama político, na década de 1990, marcado pelo modelo neoliberal, 

pelos processos de reforma do Estado e pela busca de estabilidade econômica, 

teve seus reflexos na educação. 

Azevedo, em 2004, já havia analisado o período em questão; apontava que 

houve, nesse período, restrição no número de bolsas de estudo, nos programas 

de apoio e fortalecimento dos cursos e nos projetos de qualificação dos docentes 

do Ensino Superior; destacou ainda o acionamento de controles para a expansão 

dos programas. 

Na época, era evidente a centralidade das medidas voltadas para o ensino 

obrigatório: o Ensino Fundamental, por meio do Plano Decenal de Educação 

(1993-2003), e também a promulgação da nova LDBEN (lei nº. 9.394 de 

dezembro de 1996). Esta, por sua vez, evidenciava o limite do compromisso do 

Estado com a Educação Básica (da escolarização regular da faixa etária de 7 a 

14 anos), no Ensino Fundamental. 

Importante observar que foram praticamente duas décadas de 

desaceleração de investimentos para a Pós-Graduação. A primeira, o período de 

transição do regime Militar para o Democrático; a segunda, com restrição de 

bolsas e controle para expansão dos programas. 

Já na primeira década do século XXI, o V Plano Nacional de Pós- 

Graduação (PNPG), 2005-2010, vem reafirmando o princípio de que o sistema 

educacional é fator estratégico no processo de desenvolvimento sócioeconômico 

e cultural da sociedade brasileira; advoga também que a Pós-Graduação tem a 

tarefa de formar profissionais qualificados para atuar em diferentes espaços 

sociais, contribuindo para a modernização do país.  

Este último Plano apresenta como um dos seus objetivos fundamentais 

“uma expansão do sistema de pós-graduação que leve ao expressivo aumento do 

número de pós-graduandos requeridos para a qualificação do sistema superior do 

país, do sistema de ciência e tecnologia e do setor empresarial” (Brasil, 2004, p. 

9). 
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A CAPES/MEC vem trabalhando na defesa desse novo perfil requerido aos 

Programas de Pós-Graduação no sentido de atender o setor produtivo e as 

inovações tecnológicas. 

Vale lembrar aqui que, apesar de a Pós-Graduação ficar à mercê dos 

planos políticos e suas intempéries, a última década foi muito favorável para o 

crescimento. Alguns números recentes têm impressionado pela sua magnitude. 

Atualmente são registrados, dentro da “grande área”3 estabelecida pela CAPES, 

1128 Programas de Mestrado; 50 de Doutorado; 284 de Mestrado Profissional; 

1466 de Mestrado Acadêmico e Doutorado. Compõem esses programas, 2594 

cursos de Mestrado; 1516 de Doutorado e 284 de Mestrado Profissional, 

totalizando 4394 cursos devidamente reconhecidos pela CAPES.  

O quadro seguinte apresenta, dentro dessa “grande área”, a quantidade de 

programas e cursos de Pós-Graduação de Doutorado (D), Mestrado Acadêmico 

(M), Mestrado Profissional (F) e Mestrado e Doutorado (M/D) recomendados e 

reconhecidos por área.  

 
Quadro 4. Relação de cursos recomendados e reconhecidos por área 

Programas e Cursos de Pós-

Graduação  

Totais de Cursos de Pós-

Graduação  GRANDE ÁREA 

Total M D F M/D Total M D F 

Ciências Agrárias 322 117 2 16 187 509 304 189 16 

Ciências Biológicas 237 56 2 11 168 405 224 170 11 

Ciências da Saúde 484 129 15 52 288 772 417 303 52 

Ciências Exatas e da Terra 278 97 8 11 162 440 259 170 11 

Ciências Humanas 406 184 4 7 211 617 395 215 7 

Ciências Sociais Aplicadas 376 192 1 53 130 506 322 131 53 

Engenharias 328 131 3 49 145 473 276 148 49 

Linguística, Letras e Artes 161 78 0 0 83 244 161 83 0 

Multidisciplinar 336 144 15 85 92 428 236 107 85 

Brasil: 2.928 1.128 50 284 1.466 4.394 2.594 1.516 284 

Fonte: site CAPES – Data Atualização: 31/08/20104 

_____________ 
3 A Grande Área é composta pelas Ciências Agrárias; Biológicas; da Saúde; Exatas e da Terra; Humanas, 

Sociais e Aplicadas. Composta também pelas Engenharias, Linguística, Letras e Artes. 
4 http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarGrandeArea – 

acesso em 08/11/2010 
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Levando-se em conta a “grande área”, Ciências da Saúde tem o maior 

número de cursos, representando 17,5%; em seguida, vêm Ciências Humanas 

com 14%; Ciências Sociais e Aplicadas, 11,5%; Ciências Agrárias com 11,5%; 

Engenharias com aproximadamente 11%; Ciências Exatas e da Terra com 10%; 

Multidisciplinar com aproximadamente 10% e Linguística, Letras e Artes com 

5,5% 

Os cursos de Mestrado Profissional correspondem à aproximadamente 

11% do total dos cursos de Mestrado Acadêmico e 25% dos programas dessa 

mesma modalidade.   

A área multidisciplinar5, composta também pelos cursos de ensino de 

Ciências e Matemática, corresponde a aproximadamente 10% do total dos cursos 

que compõem a “grande área”, seguidos pelos cursos de Ciências Sociais 

Aplicadas com 18,66%; Ciências da Saúde, 18,33%; Engenharias com 17%; 

Ciências Agrárias, 5.63%; Ciência Biológicas e Ciências Exatas e da Terra, 3,87% 

e Ciências Humanas com 2,46%.  

 

Quadro 5. Programas e cursos de Mestrado e Doutorado que compõem a grande área 
Multidisciplinar. 

GRANDE ÁREA: MULTIDISCIPLINAR  

Programas e Cursos de Pós-

Graduação 

Totais de Cursos de Pós-

Graduação 
ÁREA (ÁREA DE 

AVALIAÇÃO)  
Total M D F M/D Total M D F 

Biotecnologia (Biotecnologia) 26 7 1 2 16 42 23 17 2 

Ensino (Ensino de Ciências e 

Matemática)  
60 11 1 30 18 78 29 19 30 

Interdisciplinar (Interdisciplinar) 232 121 12 51 48 280 169 60 51 

Materiais (Materiais)  18 5 1 2 10 28 15 11 2 

Brasil: 336 144 15 85 92 428 236 107 85 

Fonte: CAPES – Data Atualização: 31/08/2010 
 

A área de Ensino de Ciências e Matemática encontra-se dentro da Grande 

Área Multidisciplinar. Os cursos de Mestrado Acadêmico (M) contam com 11 

programas e 29 cursos. Os de Mestrado Profissional (F) contam com 30 
_____________ 
5 A área “Multidisciplinar” é uma subárea da “Grande Área”. 
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programas e 30 cursos. O de Doutorado (D), com um único programa e 19 

cursos. Mestrado e Doutorado (M/D) contam com 18 programas. 

Como se sabe, em razão da tradição dos cursos Stricto Sensu na área de 

Educação, há predominância do Mestrado Acadêmico. No entanto, os cursos de 

Mestrado Profissional na área de Ensino de Ciências e Matemática estão 

praticamente com a mesma quantidade de cursos do Mestrado Acadêmico.  

Para a compreensão da abrangência que têm tomado os cursos de 

Mestrado Profissional na área de Ensino, o quadro abaixo indica os 30 

Programas/cursos do Mestrado Profissional na área em Ensino de Ciências e 

Matemática, que correspondem a uma subárea da Grande Área Multidisciplinar6. 

 

Quadro 6. Programas/cursos de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e 

Matemática 

Programa de Mestrado Profissional/Cursos IES/Região 

Educação Matemática UFJF- Sudeste 
UFOP Centro Oeste 
USS – Sudeste 

PUC/SP – Sudeste 

Ensino PUC/Minas – Sudeste 

Ensino de Ciências e Tecnologia URI – Sul 
UTFPR – Sul 

Ensino de Ciências UNIGRANRIO – Sudeste 

UNB – Centro Oeste 
UFMS – Centro Oeste 
UFRJ/Nilópolis – Sudeste 

Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente UNIPLI – Sudeste 

Ensino de Ciências e Matemática UFC – Nordeste 

UEPB – Nordeste 
CEFETRJ – Sudeste 
UNICSUL – Sudeste 

UFAL – Nordeste 

Ensino de Ciências Exatas UNIVATES – Sul 

UFSCAR – Sudeste 

Ensino de Ciências na Amazônia UEA – Norte 

_____________ 
6 Dentro da Grande Área Multidisciplinar, destaca-se a subárea (Ensino de Ciências e Matemática). 
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Ensino de Ciências Naturais e Matemática UFRN – Nordeste 
FURB – Sul 

Ensino de Física UFRJ – Sudeste 
UFRGS – Sul 

Ensino de Física e Matemática UNIFRA – Sul 

Ensino de Matemática UFRGS – Sul 

Ensino em Biociências e Saúde FIOCRUZ/IOC Sudeste 

Ensino de Ciências da Saúde UNIFESP – Sudeste 

Ensino de Ciências da Saúde e do Meio Ambiente UNIFOA – Sudeste 

Ensino de Ciências Naturais UFMT – Centro Oeste 

Tabela adaptada do artigo de Moreira e Nardi (2009) 

 

Os dados apontam que, dentre os cursos de Mestrado em Ensino, 13 são 

Programas/cursos em Ensino de Matemática e correspondem a aproximadamente 

43% dos 30 programas/cursos que estão hoje formando mestres nessa área.  

É importante destacar aqui que o aumento dos cursos de Mestrado 

Profissional nessa área vem confirmando a preocupação das universidades no 

sentido de inovar e de reconstruir o modelo tradicional de Pós-Graduação. Essa 

tendência provavelmente seja reflexo das exigências de um mercado globalizado 

em constantes transformações econômicas, sociais e culturais, que tem afetado 

de maneira profunda os valores e a organização da vida acadêmica em diversas 

partes do mundo. 

O item seguinte aponta o momento em que a Academia começa a passar 

por essa transformação voltada para a formação com caráter de aplicação no 

mundo do trabalho.  

 

 

1.2  A Pós-Graduação e o mundo do trabalho 

 

No século XIX, período do capitalismo liberal, a Universidade ocupava um 

lugar privilegiado de produção cultural, caracterizado pela realização de 

pesquisas originais, criatividade intelectual, liberdade de investigação e de 

discussão acadêmica. Os produtos culturais e científicos desse modelo 
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acadêmico fizeram da Universidade uma instituição única, relativamente afastada 

das instituições sociais e da vida econômica dos seus países – dotada de grande 

prestígio social e considerada imprescindível para a formação das elites 

nacionais. Com o passar do tempo, no século XX, os valores e a organização da 

vida acadêmica começaram a passar por transformações significativas conforme 

comentam Martins e Assad (2008): 

O ensino superior, que fora inicialmente vocacionado para a 
transmissão da alta cultura para as elites desempenharem suas 
funções de direção na sociedade, passou a ser também 
pressionado – em função do aprofundamento do processo de 
industrialização e posteriormente diante da emergência de uma 
sociedade pós-industrial – a fornecer técnicas especializadas 
capazes de responder aos desafios do desenvolvimento 
tecnológico e de mudanças que estavam ocorrendo no mundo do 
trabalho, sendo chamado a responder às crescentes demandas 
da sociedade. (p. 325).  

 

Nessa nova etapa, o conhecimento e a técnica ganham importância como 

insumo para a produção, ampliando as possibilidades de competitividade entre 

países e organizações. A Universidade, como locus privilegiado de produção de 

conhecimento e formação de recursos humanos, vive o desafio de ampliar e 

diversificar a sua atuação na sociedade, objetivando atender às urgências 

colocadas pela complexidade social (SILVA JUNIOR, 1996).  

Essa tendência é apontada por Jorro (2008), ao mencionar que a 

profissionalização em nível Stricto Sensu está inscrita num contexto de abertura 

do mundo universitário para o mundo do trabalho, e que a “eficácia” impõe-se 

como uma norma de direcionamento dos sistemas de formação no ensino 

superior. 

Para atender às necessidades do mercado de trabalho, a Universidade tem 

experimentado uma ampliação de suas funções e atuação. Martins e Assad 

(2008) mostram que, além de desempenhar o clássico papel de ensino e 

pesquisa, ela 
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[...] tem assumido, em diversos países, outras funções, destinadas 
a contribuir para o fortalecimento da competitividade econômica, 
fornecer treinamento especializado para atender às necessidades 
do mercado de trabalho e de empresas privadas, formar quadro 
para as burocracias públicas, prestar serviços para o Estado, 
dentre outras (p. 326). 

 

Deve ser assinalado aqui o Processo de Bolonha
7 como marco 

preponderante nas reformas de instituições de ensino da Europa. Seu principal 

objetivos: a edificação de um Espaço Europeu de Ensino Superior que viabilize a 

internacionalização das universidades, facilite a mobilidade de alunos e docentes, 

promova a empregabilidade dos cidadãos europeus e concorra para o 

desenvolvimento econômico, social e humano da Europa, consolidando, dessa 

forma, o enriquecimento da cidadania europeia e o aumento da sua 

competitividade no cenário mundial. 

Constata-se, assim, que a tendência geral volta-se para a exigência de a 

Universidade de hoje incorporar uma nova lógica, com a adoção de novos 

desenhos curriculares, inovações de natureza tecnológica, conhecimentos 

instrumentais em estreita vinculação com as necessidades imediatas do mercado 

de trabalho. 

Essa nova postura imprimida à Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil vem 

se consubstanciando também com o Plano Nacional da Pós-Graduação8 – 2005-

2010, ao enumerar como objetivos da Pós-Graduação: "o fortalecimento das 

bases científicas, tecnológicas e de inovação; a formação de docentes para todos 

os níveis de ensino; e a formação de quadros para mercados não acadêmicos". 

Ao mesmo tempo em que reafirmam a relação entre a Pós-Graduação e o 

sistema de produção de conhecimento científico no país, esses objetivos 

assinalam a necessária articulação com o desenvolvimento tecnológico.  

_____________ 
7 A Declaração de Bolonha (19 de junho de 1999) – que desencadeou o denominado Processo de Bolonha – 

é um documento conjunto assinado pelos Ministros da Educação de 29 países europeus, reunidos na 
cidade italiana de Bolonha. A declaração marca uma mudança em relação às políticas ligadas ao Ensino 
Superior dos países envolvidos e procura estabelecer uma Área Europeia de Ensino Superior a partir do 
comprometimento dos países signatários em promover reformas de seus sistemas de ensino. 

8 O Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) é um documento que sintetiza as diretrizes que norteiam as 
políticas públicas de qualificação de pessoal em nível de Mestrado e Doutorado. Editado a cada seis anos, 
o Plano faz um diagnóstico da Pós-Graduação nacional. A partir dessa avaliação, apresentam-se propostas 
de diretrizes, cenários de crescimento do sistema, metas e orçamento para a execução de ações. 
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O Estado tem sido um agente mediador na relação de aproximação da 

Universidade com as diversas demandas do campo econômico e social, como 

vem destacando Martins e Assad (2008)9, para quem essa relação ganha 

contornos mais salientes no contexto norte-americano, 

[...] onde alguns autores têm chamado a atenção para a 
emergência de um “capitalismo acadêmico”, no interior do qual 
passou a ocorrer um crescente engajamento da educação 
superior com as empresas privadas, assim com um incremento de 
pesquisas e produtos educacionais destinados ao mercado 
econômico. (p. 327). 

 

No Brasil, vê-se claramente o Estado como o mediador da aproximação da 

Universidade com o mundo do trabalho. Tal processo tem se configurado por 

meio da CAPES/MEC, que tem tomado para si, como poder executivo, a defesa 

desses cursos e a decisão a respeito de sua oferta e regulação.  

É nesse sentido que a temática da formação de recursos humanos e a do 

estabelecimento de parcerias entre os setores acadêmicos e não acadêmicos 

passaram a integrar a pauta dos debates em diferentes países, encontrando-se 

presentes também no Brasil. 

A formação de caráter extra-acadêmico já integra as discussões sobre Pós-

Graduação Stricto Sensu no país há algum tempo. A primeira proposta de 

“Flexibilização do Modelo de Mestrado” foi regulamentada pela Portaria nº 47 de 

17 de outubro de 1995. 

Pode-se considerar que, mesmo com o apoio dos órgãos de fomento, a 

implantação de novos programas de Mestrado voltados para atuação extra-

acadêmica não tem sido muito significativa. Atualmente, de acordo com dados da 

CAPES, existem 284 cursos, o que representa 11% dos Mestrados Acadêmicos. 

Sabe-se, portanto, que existe um vasto campo a ser explorado nessa área. No 

entanto, alguns impasses/resistências têm feito com que essa modalidade não 

tenha sido alavancada de forma mais intensa ou como esperada.  

Uma pergunta instigante: por que ainda hoje são relativamente poucos os 

programas no Brasil que investem na formação e desenvolvimento de 
_____________ 
9 Martins e Assad (2008) apóiam-se em SLAUGHTER e RHOADES (2004-2006). 
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pesquisadores voltados para a transferência de conhecimentos às empresas, ou 

mesmo, para responder as demandas de inovação? 

No Brasil, esse processo de mudança que vem sendo requerido às 

universidades tem enfrentado oposições de algumas áreas. Um dos fatores 

refere-se ao traço marcadamente acadêmico impresso à Pós-Graduação na sua 

conceituação inicial, conforme expresso pelo Parecer nº 977/65, ao estabelecer a 

natureza e as características fundamentais da Pós-Graduação Stricto Sensu:  

"é de natureza acadêmica e de pesquisa e mesmo atuando em 
setores profissionais tem objetivo essencialmente científico, 
enquanto a especialização, via de regra, tem sentido 
eminentemente prático-profissional; a pós-graduação Stricto 

Sensu confere grau acadêmico e a especialização confere 
certificado". 

 

Martins e Assad (2008) argumentam nesse sentido: 

Apesar de iniciativas concretas das agências de fomento e de 
determinados programas de pós-graduação para diversificar o 
leque de formação de profissionais de alto nível e de estabelecer 
vínculos com demandas do campo econômico, tudo leva a crer 
que a conceituação marcadamente acadêmica que configurou a 
pós-graduação em sua fase inicial tem persistido de certa forma 
ao longo dos anos. (p. 330). 

 

A Pós-Graduação no Brasil, durante este curto período de existência, 

ganhou espaço e reconhecimento calcados pelo sucesso conquistado e pelos 

indicadores de avaliação científica. Tal status de reconhecimento e conquistas 

acaba sendo internalizado como sinal de sucesso na produção de conhecimento. 

Esse fato tem possivelmente contribuído para resistência à mudança de postura e 

de trabalho num outro ambiente que não o acadêmico. 

Martins e Assad (2008) afirmam que existem diferenças estruturais na 

forma e na percepção que o ambiente acadêmico e o empresarial têm do 

profissional oriundo do sistema nacional de Pós-Graduação (p. 331). Argumentam 

ainda: 
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a universidade tende a formar por meio da pós-graduação um 
profissional com visão de pesquisa, destinada à geração de 
conhecimento especializado e aprofundada em um determinado 
tema que busque avanços na fronteira do conhecimento e cujos 
resultados terão aplicação, em geral, no médio e longo prazo. Já o 
setor empresarial objetiva a inclusão de profissionais que tenham 
a capacidade de liderança, que trabalhem de forma 
compartilhada, que sejam capazes de motivar equipes 
multidisciplinares, que transformem o relacionamento interpessoal 
e, principalmente, que os resultados de seu trabalho agreguem 
valor à empresa. (p. 331). 

 

Os autores  apontam a necessidade de uma “mudança de mentalidade”, 

tanto da Academia como dos dirigentes de empresas, no sentido de “internalizar e 

entender a inovação como um processo contínuo e de agregação de 

conhecimento e tecnologia de fronteira, que objetivam mantê-los competitivos e 

líderes de mercado”. (p. 348). 

Considerando, ainda, os perfis de cada modalidade de Mestrado, salienta-

se aqui que o Mestrado Profissional em Ensino de Matemática, objeto deste 

estudo, depara-se com situações que demandam, ainda, profundas discussões. 

Existem muitos pontos polêmicos, mas o que se observa,  em razão do público a 

que se destina, é a ausência desse “perfil agressivo” imposto pelo setor 

empresarial, como destacado por Martins e Assad.  

Algumas perguntas que ficam: – O que move o professor na busca pelo 

Mestrado Profissional? Em quais aspectos os dois perfis (o do mundo das 

empresas e dos professores) se inter-relacionam? 

 

 

1.3 Mestrado Profissional e o processo de normatização e 

efetivação 

 

O Parecer do Conselho Federal de Educação número 977/65, que 

regulamentou a Pós-Graduação no Brasil, traz expressa sua natureza ao 

distinguir a Pós-Graduação Lato Sensu, da Stricto Sensu. A primeira designa todo 

e qualquer curso que se destina ao treinamento num campo profissional ou 

científico a fim de formar o profissional especializado. Eles não visam abranger o 
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campo total do saber em que se insere a especialidade. Já a Pós-Graduação 

Stricto Sensu realiza os fins essenciais da Universidade, por atender a estudos e 

pesquisas avançadas de modo regular, permanente e propiciando um grau 

acadêmico que deverá atestar alta competência científica em determinado ramo 

do conhecimento. Mesmo quando o foco está direcionado para o setor técnico 

profissional, tem objetivo essencialmente científico, enquanto a especialização 

tem sentido eminentemente prático-profissional (p. 73-74). 

Como se pode ver, o Parecer que regulamentava os cursos de Pós-

Graduação no Brasil trazia não somente a modalidade de Mestrado Acadêmico, 

mas também o Mestrado para as áreas aplicadas. No entanto, em decorrência da 

urgência de se formarem pesquisadores e professores para o Ensino Superior, a 

Pós-Graduação no Brasil foi tomando contornos voltados quase que 

exclusivamente para a formação acadêmica. 

No início dos anos 1990, a ideia de implantar essa modalidade nas áreas 

aplicadas começou a fazer parte da agenda do CTC – Conselho Técnico 

Científico da CAPES.  

O Boletim Informativo da CAPES, de julho/dezembro de 1995, apresenta o 

documento “Mestrado no Brasil – a situação e uma nova perspectiva10, do qual se 

originou a proposta denominada "Programa de Flexibilização do Modelo de Pós-

Graduação Senso Estrito em Nível de Mestrado", aprovada pelo Conselho 

Superior da Instituição, resultando na Resolução n. 01/95, publicada pela Portaria 

n. 47 de 17 de outubro de 1995. 

A fundamentação dessa proposta de “flexibilização”, segundo o 

documento, foi pautada na necessidade de uma formação universitária que 

atendesse aos reclames e necessidades sociais, considerando que as mudanças 

tecnológicas e as correntes de transformações econômico-sociais têm 

demandado profissionais com perfis de especialização distintos dos tradicionais. 

Um dos argumentos apresentados na Proposta de Flexibilização indica ser 

desnecessária a criação de um novo sistema para atender às exigências do atual 

_____________ 
10 Publicado no INFOCAPES, v. 3, nº. 3-4, 1995, p. 18-21 
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contexto econômico e social. Além disso, o documento deixa clara a sua frágil 

distinção do Mestrado Acadêmico: 

[...] não é sequer necessário inventar um novo sistema para 
acolher tais iniciativas. O atual grau de mestre pode abrigar a 
etapa preliminar ao doutorado e a terminalidade de uma formação 
profissional, caracterizando, em ambos os casos, um mesmo nível 
de estudos pós-graduados, adjetivado tão-somente pela área de 
graduação correspondente ou por designação específica. Essa 
identidade de nomenclatura, necessária para fins formais de 
titulação, não impedirá que na prática se venha a usar 
designações como mestrado profissional e mestrado disciplinar ou 
acadêmico. É importante, entretanto, notar que se trata 
efetivamente de ativar um grau de liberdade que estava latente no 
sistema. (BRASIL, 1995, p. 145) 

 

Justificada, portanto, pela necessidade e pela conveniência da 

implementação de Programas de Mestrado dirigidos à formação profissional, bem 

como pela possibilidade de eles serem acolhidos de maneira natural no sistema 

de Pós-Graduação, completando-o em suas finalidades e preservando sua 

qualidade, a proposta de Flexibilização do Modelo de Pós-Graduação Strito 

Sensu em Nível de Mestrado foi aprovada pelo Conselho Superior e resultou na 

Resolução nº 01/95, publicada pela Portaria nº 47 de 17 de outubro de 1995. 

Dessa forma, a CAPES chamou a atenção para o fato de que a Pós-

Graduação Stricto Sensu poderia conduzir aqueles denominados “profissionais” à 

formação para o mercado não acadêmico. 

Dois anos depois da publicação da referida Portaria, o sistema não havia 

reagido, ou seja, o número de propostas de Mestrado Profissional era muito 

pequeno; existia a dificuldade no ajuste a uma realidade que permitisse a 

convivência de formatos distintos e, eventualmente, complementares de Pós-

Graduação.  

A CAPES, em resposta à indiferença a esta modalidade, e com a intenção 

de flexibilizar a proposta, revogou a Portaria nº. 47/95, em 16 de dezembro de 

1998. Entrou, então, em vigor a Portaria nº. 80, que, por sua vez, dispõe a 

respeito dos pressupostos e procedimentos para a recomendação, 

acompanhamento e avaliação de cursos de Mestrado Profissional. Reorganiza e 
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traz orientações bem mais especificadas quanto aos requisitos e às condições de 

enquadramento das propostas de Mestrado Profissional, incluindo avanços no 

entendimento da questão em relação à Portaria precedente.  

Em seu Art. 2°, informa, entre outras condições, as seguintes orientações 

destinadas a um curso de Mestrado Profissional:  

• estrutura curricular clara e consistente, vinculada à sua especificidade, 

articulando o ensino com aplicação profissional, de forma diferenciada e 

flexível, coerente com seus objetivos e tempo de titulação mínimo de um 

ano;  

• 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 por profissionais de qualificação e experiência 

inquestionáveis em campo pertinente ao da proposta do curso; 

• exigência de apresentação de trabalho final que demonstre domínio do 

objeto de estudo (sob as formas 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. 

 

O art. 4º refere-se à avaliação dos cursos de Mestrado Profissional pela 

CAPES, considerando o estabelecido por esta portaria, e utilizando critérios 

pertinentes às peculiaridades dos cursos que ela disciplina. Assim: 

§1º. O acompanhamento e avaliação de programas que ofereçam cursos 

de Mestrado Profissional serão efetuados regularmente dentro do que é previsto 

pelo sistema de avaliação da Pós-Graduação pela CAPES, em conjunto com 

todos os demais programas. 

Portanto, os mestrados profissionais são objeto de avaliações periódicas 

por parte da CAPES, com o mesmo zelo com que são periodicamente avaliados 

os mestrados e os doutorados acadêmicos; são utilizados os critérios de 
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avaliação para o Sistema Nacional de Pós-Graduação desenvolvidos a partir de 

1976. Dessa forma, o Mestrado Profissional e o Mestrado Acadêmico avaliados 

pela CAPES compartilham duas características principais, a saber:  

1) todos passam pelo crivo que atesta sua qualidade, estabelecido pela 

CAPES, em função de sua experiência na área de avaliação de cursos 

de Pós-Graduação Stricto Sensu;  

2) os cursos avaliados devem promover mudança no perfil e um salto 

qualitativo na formação acadêmica do aluno. 

 

Ainda com o intuito de clarificar as especificidades e regulamentar essa 

modalidade de curso, o Ministério da Educação e a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) publicaram, no dia 23 de 

junho de 2009, no Diário Oficial da União, a Portaria Normativa nº. 7, que 

estabelece normas específicas de credenciamento e avaliação de cursos de 

Mestrado Profissional distintas do Mestrado Acadêmico. Com a medida, o MEC 

espera que muitas instituições que oferecem cursos de especialização – Pós-

graduação Lato Sensu, de excelência – apresentem propostas para sua 

transformação em mestrados voltados para o campo profissional. 

Um dos critérios da nova Portaria, que a distingue das Portarias 47/95 e 

80/98, relaciona-se à qualificação do quadro de professores, que poderá ser 

composto por doutores, profissionais e técnicos, com a condição de que tenham 

experiência em pesquisa aplicada ao desenvolvimento e à inovação, ou seja, o 

quadro de professores pode ser composto de um percentual que não tenha título 

de doutor, mas que tenha experiência reconhecida na área.  

O trabalho de conclusão apresenta-se ampliado em relação ao indicado 

pelas outras Portarias. Além do projeto de conclusão dissertativo, incluem-se: 

revisão sistemática e aprofundada da literatura; registro de propriedade 

intelectual; projetos técnicos; publicações tecnológicas; desenvolvimentos de 

aplicativos, de materiais didáticos e instrucionais e de produtos; processos e 

técnicas; produção de programas de mídia; editoria; composições; concertos; 

relatórios finais de pesquisa; softwares; estudos de caso; relatório técnico com 

regras de sigilo; manual de operação técnica; protocolo experimental ou de 
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aplicação em serviços; propostas de intervenção em procedimentos clínicos ou de 

serviço pertinente; projeto de aplicação ou adequação tecnológica; protótipos para 

desenvolvimento ou produção de instrumentos; equipamentos e kits; projetos de 

inovação tecnológica; sem prejuízo de outros formatos, de acordo com a natureza 

da área e a finalidade do curso, desde que previamente proposto e aprovado pela 

CAPES. 

A normativa difere das anteriores também em relação à avaliação dos 

cursos. Pela normativa em vigência, a avaliação será feita por comissões 

específicas, compostas com a participação equilibrada de docentes-doutores, 

profissionais e técnicos dos setores específicos. Os critérios de avaliação terão 

regras próprias; não serão os mesmos aplicados ao Mestrado Acadêmico, como 

estabelecido pela normativa anterior. 

Outro aspecto de diferenciação das Portarias é que a anterior estabelecia 

um prazo de conclusão do curso de um mínimo de um ano e máximo de três 

anos. Na atual, o tempo de titulação mínimo é de um ano; o máximo, de dois 

anos. 

Como já mencionado anteriormente, o Mestrado Profissional em Ensino 

tem uma característica diferente em relação às características dos cursos de 

Mestrado Profissional voltados para as áreas mais tradicionais, por exemplo, 

Engenharia e Saúde. 

Um aspecto de diferenciação refere-se ao quadro de docentes que pode 

ser composto por um percentual de não doutores. No Mestrado Profissional em 

Ensino de Matemática da PUC/SP, em seu projeto inicial, conforme ressaltou uma 

das professoras entrevistadas do Programa de Pós-Graduação, a composição do 

quadro docente deveria ser exclusivamente de Doutores. 

 

 

1.4  Mestrado Profissional em Ensino 

 

Nas últimas décadas, a Pós-Graduação Stricto Sensu, tanto internacional 

quanto nacionalmente, vem crescendo e se definindo no contexto de suas 

especificidades. No Brasil, a CAPES teve papel fundamental no fomento à 
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pesquisa e à formação de recursos humanos, produzindo um considerável corpo 

de conhecimento. No entanto, apesar dos esforços das comunidades Nacionais e 

Internacionais, conforme destacado por Moreira (2004), “esse corpo de 

conhecimento não teve ainda impacto significativo no sistema escolar, em 

particular na sala de aula, o que coloca, de forma evidente, a necessidade de 

ações que revertam esse quadro” (p. 131). 

Nesse sentido, o autor (p. 131), em seu artigo O Mestrado (profissional) em 

ensino, apresenta quatro áreas que necessitam de ações em nível de Pós-

Graduação Stricto Sensu: 

• A formação de professores dos Ensinos Fundamental e Médio, com o 

intuito de melhorar a qualificação, enquanto docentes, em sua prática 

pedagógica, para atuarem como líderes nos processos de formação de 

grupos de trabalho e estudo; 

• A formação de profissionais que possam atuar de forma adequada em 

desenvolvimento e implementação curricular, coordenação e orientação 

– inclusive de grupos de avaliação próprios do sistema escolar; 

• A formação de docentes nas disciplinas “de conteúdo” das licenciaturas 

nas áreas específicas. 

 

Nesse terceiro item, a proposta é a de que os docentes sejam capazes de 

ministrar disciplinas “de conteúdo (puro)”, disciplinas essas particularmente 

voltadas para a formação profissional de professores, já que a formação em 

mestrados das áreas específicas não alcança esse objetivo. A tradição que 

concebe a formação do professor é uma combinação de “saber os conteúdos 

(“puros”) com um “saber ensinar” (também “puro”) 

• A formação de professores de Ensino Superior para disciplinas “de 

conteúdo” em cursos de Graduação em instituições, como alguns 

centros universitários que não têm tradição de pesquisa.  

 

A formação desses profissionais enfatizaria os conteúdos na perspectiva 

do ensino e não da pesquisa. 
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Segundo Moreira (2004), não é por meio do Mestrado Acadêmico que 

esses objetivos de formação serão alcançados, por quatro motivos principais: 

Primeiro, o mestrado acadêmico, com sua demanda de dedicação 
exclusiva, em particular com contratos de bolsas, cria um 
afastamento físico do local de trabalho que é incompatível com o 
que se quer nos mestrados aqui caracterizados. (...) O mestrado 
aqui proposto impõe que a reflexão seja feita a partir de, e de 
forma concomitante com, a prática profissional do mestrando, de 
modo que não haja hiato ou readaptação após a conclusão do 
curso. (p. 133).  

 

O segundo motivo mencionado pelo autor refere-se às disciplinas de um 

Mestrado Acadêmico. Essas, por sua vez, são voltadas para a formação do 

profissional pesquisador, e em consequência, inadequadas para a preparação e 

aplicação no campo de atuação profissional. 

O terceiro, o trabalho final de curso, no Mestrado Acadêmico, é um relatório 

de pesquisa, enquanto o Mestrado em Ensino requer que se encontre uma 

proposta de ação profissional que possa ter, de modo mais ou menos imediato, 

impacto no sistema a que ele se dirige. 

Finalmente, que o Mestrado não se desvincule da formação profissional e a 

pesquisa esteja associada ao campo de atuação do mestrando. 

Esses cursos de Mestrado em Ensino têm crescido nos últimos tempos e 

começam a fazer diferença no cenário da Educação Básica. Há pontos que 

precisam ser revistos e discutidos, como a questão da identidade desses cursos. 

Alguns foram criados a partir dos programas de Pós-Graduação voltados para 

formação científica; pelo fato de haver professores que atuam nas duas 

modalidades, podem surgir dificuldades de discernimento quanto aos objetivos 

propostos. 

 

 

1.5  Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática 

 

Há algum tempo, o tema formação continuada no Brasil tem se constituído 

assunto de interesse para políticos da área da Educação, pesquisadores e 
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educadores. A mobilização em torno do assunto é grande e a produção teórica, 

crescente. Gatti e Sá Barreto (2009) afirmam que os sistemas de Educação têm 

investido em alternativas de formação continuada de professores. Contudo 

ressaltam: “apesar disto, os resultados obtidos em conhecimentos escolares, não 

tem ainda se mostrado satisfatórios, fato que tem posto, no Brasil, os processos 

de educação continuada em questão.” (p. 199). 

É nesse sentido de continuidade de estudos, assim como de se indicarem 

caminhos para a Educação, que o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e 

Matemática, por suas características voltadas para as questões da prática do 

professor, pode se constituir alternativa promissora para a melhoria do ensino.  

Apesar de recente, existem atualmente 30 programas/cursos de Mestrado 

Profissional na área de Ensino. Em razão do crescente aumento dessa 

modalidade, Moreira e Nardi (2009, p. 2) trazem alguns esclarecimentos em face 

dos problemas que se apresentam na fase de apreciação de propostas novas de 

cursos (APCNs)11.  

Esses problemas são de ordem estrutural, curricular, de definição de 

produção técnica e até mesmo de identidade. Outro fator que tem surgido é que 

algumas novas propostas confundem-se com variantes do Mestrado Acadêmico 

ou mesmo cursos de Especialização. 

Em função desses impasses, destacam-se aqui alguns pontos de 

esclarecimentos sugeridos por Moreira e Nardi (2009). 

População-alvo: é prioritariamente constituída por professores em 

exercício, com a ressalva de que se estiverem sobrando vagas, elas poderão ser 

ocupadas por recém-formados sem experiência docente, a qual deverá ocorrer 

necessariamente durante o curso. 

A duração do curso: levando-se em consideração que o curso destina-se 

a professores em exercício, os quais não deverão abandonar suas atividades, a 

duração poderá ser de até 36 meses. Vale destacar aqui que a normativa 

_____________ 
11 APCN s– Apreciação de Propostas Curriculares de Cursos Novos. 
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07/2009, do MEC, é de 24 meses. Moreira e Nardi (2009) destacam que a área de 

ensino deverá pleitear a manutenção para 36 meses (p. 2). 

As atividades didáticas: poderão ser concentradas em dois dias da 

semana ou em período de férias para viabilizar a participação dos professores. No 

entanto, não deverão ser caracterizadas como forma aligeirada, como do tipo 

cursos de fim de semana; poderão, também, incluir atividades de ensino a 

distância, mas a predominância deverá ser de atividade presencial. 

As disciplinas de conteúdo: 30 a 50% da carga horária do curso destina-

se às disciplinas obrigatórias de conteúdo de Ciências ou Matemática e 

direcionadas ao ensino, de tal forma que se enfatizem a conceituação, a 

fenomenologia e a transposição didática. 

O objetivo do trabalho com as disciplinas de conteúdo, segundo os autores, 

é melhorar e/ou atualizar a formação dos professores em conteúdos específicos. 

Ressaltam ainda que o enfoque dado a tal abordagem tem de levar em conta que 

o profissional que ensina Ciências ou Matemática deve saber o que está 

ensinando, e como o faz. Não se trata de um enfoque conteudista apenas. 

O acompanhamento da prática profissional é obrigatório. Não deve ser 

confundido com estágio supervisionado. O acompanhamento da prática 

profissional deve se constituir num espaço para que o professor vá até a escola 

acompanhar in loco o trabalho de seu orientando e ajudá-lo a levantar questões a 

serem estudadas. 

O trabalho de conclusão e o produto educacional: ainda que se 

mantenha a nomenclatura dissertação, a natureza do trabalho de conclusão do 

Mestrado Profissional é distinta da do Mestrado Acadêmico. Trata-se do relato de 

uma experiência, de implementação de estratégias ou produtos de natureza 

educacional, visando à melhoria do ensino. O mestrando deve desenvolver 

alguma estratégia nova de ensino, como, por exemplo, uma nova metodologia de 

ensino, um aplicativo, um ambiente virtual, um texto, ou seja, um processo ou um 

produto que possa ser implementado em sala de aula, relatando os resultados 

dessa experiência. 
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As disciplinas de natureza pedagógica e epistemológica: devem ser 

contempladas na estrutura curricular, não como disciplinas de natureza didática; 

não se trata de ensiná-los, mas de dar o enfoque na aprendizagem, na natureza 

do conhecimento, nas novas abordagens do ensino, subsidiando a elaboração de 

estratégias e recursos instrucionais inovadores a serem implementados em sala 

de aula, ao mesmo tempo em que busquem a reflexão do professor sobre o 

ensino. 

A questão da pesquisa: o foco deve estar na aplicação do conhecimento, 

não na produção do conhecimento, ou seja, no desenvolvimento, na pesquisa 

aplicada, e não na pesquisa básica. 

Moreira e Nardi (2009) destacam que a “questão da pesquisa” é das mais 

difíceis envolvidas no Mestrado Profissional. Esse fato se justifica, tendo em vista 

que “a tradição de pesquisa na área já é bastante forte, e a “Academia” não quer 

abrir mão dela no Mestrado Profissional. E acrescentam: “a pesquisa deve estar 

subjacente ao Mestrado Profissional, mas não como objetivo” (p. 5). 

Os autores ressaltam que o enfoque a ser dado na pesquisa realizada no 

curso de Mestrado Profissional é o da aplicação. Argumentam ainda que a área 

de Ensino de Ciências e Matemática existe há 40 anos, em nível internacional e 

nacional. Nesses anos, tem produzido uma vasta quantidade de conhecimento 

que está documentada nos periódicos e nos livros da área. No entanto, até o 

momento, o impacto na sala de aula não foi satisfatório.  

Esses argumentos dos autores chamam a atenção para o fato de que 

agora pode ser o momento de utilização daquilo que se tem produzido: um 

caminho que aponta como uma alternativa de diminuição do hiato entre a 

produção da academia e a escola. 

Moreira e Nardi (2009) comentam que o mestrando deve se familiarizar 

com os artigos, periódicos de pesquisa básica; e seu trabalho de conclusão não 

deve ser pensado como pesquisa, mas sim como relato de um projeto de 

desenvolvimento. 

Dizem ainda os autores que o fato de não ser uma pesquisa nos moldes da 

exigida no Mestrado Acadêmico não significa ser mais fácil. Apoiam-se em 
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Ribeiro (2005), ao mencionar que, “além de se apropriar dos resultados de 

pesquisa, o mestrando deve testá-la em situações reais de sala de aula e refletir 

sobre os resultados dessa experiência em conjunto com o orientador e seus 

pares” (p. 5). 

O corpo docente deve necessariamente incluir um número significativo de 

doutores em Ensino de Ciências e Matemática. O Mestrado Profissional é uma 

excelente oportunidade para que especialistas em Ensino e pesquisadores das 

chamadas “áreas duras” cooperem e contribuam para a melhoria do ensino de 

Ciências e Matemática no país. 

A produção: sem abrir mão de um mínimo de produção acadêmica, 

espera-se do Mestrado Profissional uma significativa produção técnica. Os 

membros do corpo docente permanente deverão apresentar, em média, por ano, 

um mínimo de uma produção técnica e uma produção acadêmica.  

Com relação à produção dos discentes, espera-se que os trabalhos de 

conclusão gerem produções técnicas.  

Os autores, ao se referir à produção, mostram uma distinção importante 

entre o Mestrado Acadêmico e o Mestrado Profissional: no primeiro, a pesquisa 

deve ser eminentemente acadêmica (artigos de pesquisa, basicamente), 

enquanto que, no segundo, a ênfase deve estar na produção técnica (recursos 

didáticos, essencialmente).  

A avaliação deve seguir critérios distintos dos utilizados no Mestrado. 

Acadêmico; deve haver maior cobrança na produção técnica. 

As bolsas: embora, pela regra da CAPES, o curso deva ser 

autofinanciável, Educação e Saúde podem constituir exceção. 

Vale destacar aqui que o Mestrado Profissional em Ensino de Matemática 

da PUC/SP tem se beneficiado dessa exceção, ou seja, os ingressantes no curso 

geralmente recebem bolsa de estudo da SEE do estado de São Paulo.  
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1.6  Mestrado Profissional em Ensino de Matemática da PUC/SP: 

gênese, princípios e concepção de formação 

 

Este item apresenta primeiramente a gênese e a construção do Projeto de 

Mestrado Profissional em ensino de Matemática da PUC/SP, tomando como 

referência os depoimentos de duas professoras12 do Programa de Pós-Graduação 

da PUC/SP que participaram do processo de construção e implantação do curso, 

e que permanecem nele até a presente data, bem como os documentos 

institucionais orientadores. Para que se compreenda essa gênese, contextualizou-

se aqui o momento de sua implantação, ou seja, contextualizaram-se as 

circunstâncias em que foi pensado, as necessidades que buscava atender e, 

especialmente, o público a que se destinava. São discutidas, ainda, algumas 

mudanças que o projeto sofreu ao longo desses oito anos de existência e as 

implicações para o processo de formação dos professores do Estado de São 

Paulo.  

 

 

1.6.1  A PUC/SP e a formação continuada do professor da Educação Básica 

 
Em meio às novas exigências requeridas ao profissional professor para 

atender as demandas da sociedade, a PUC/SP, em 2002, tornou-se pioneira ao 

implantar a modalidade de Mestrado em Ensino de Matemática. 

A universidade implantou o curso de Mestrado Acadêmico em 1994, e, 

desde então, vem formando mestres cujas pesquisas não são necessariamente 

voltadas para a prática, embora o foco seja formar o pesquisador. Também vinha, 

durante esses anos, atendendo à crescente demanda de professores da 

Educação Básica por cursos de formação continuada em nível Latto Sensu.  

Dentre esses cursos de formação, a professora Mayara destacou o 

Programa de ampla cobertura de formação continuada, o PEC13, desenvolvido 

pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para profissionais de todo o 

_____________ 
12 Os nomes das duas professoras − Mayara e Vera − são fictícios.  
13 PEC – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA. 
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Ensino Fundamental e que tinha como foco as necessidades das escolas e de 

seus professores. 

O projeto foi desenvolvido em parceria com a UNESP, USP E PUC, que 

tinham autonomia para elaborar as suas propostas e o material didático 

necessário, privilegiando a capacitação dos professores com base em uma 

plataforma comum orientada pelo princípio de ação-reflexão-ação. 

Nesse processo de formação e com a aproximação dos professores da 

Educação Básica, constatou-se, segundo ela, que, apesar de o número de 

professores atendidos pela Universidade em cursos de formação continuada ser 

grande, nem sempre dava conta de atender a demanda. Nesse sentido, a 

professora Mayara afirma que 

eles buscavam curso de aperfeiçoamento, curso de 
especialização, ou seja, observamos que havia uma demanda 
muito grande por professores da Educação Básica por formação. 

 

Com essa demanda, começou-se a cogitar a possibilidade de um curso de 

Pós-Graduação Stricto Sensu com um perfil diferente do Mestrado Acadêmico: 

Então a ideia era criar uma alternativa de Mestrado que fosse 
diferente do acadêmico e esse diferente não queria dizer de 
menor qualidade, sem seriedade, mas queria dizer exatamente 
um Mestrado voltado para a profissão. Então começou a surgir 
essa ideia de ter o Mestrado Profissional, Mestrado Acadêmico e 
o Doutorado para atender as várias necessidades de cursos que 
as pessoas procuram. Na Educação já existe o Mestrado 
Acadêmico voltado para pesquisa acadêmica. Este curso dá para 
o mestrando ou doutorando uma coisa geral da Educação ou 
específico, como é o caso da Educação Matemática, mas não 
necessariamente tem o compromisso de formar para a prática. Ele 
tem o compromisso de aprimorar conhecimentos, ampliar e 
preparar um pesquisador na área. (profª Mayara). 

 
Um dado a ser discutido a partir dos depoimentos das professoras é que a 

sociedade do conhecimento vem exigindo novas formas e abordagens de 

aprendizagem e, consequentemente, novas abordagens de ensino, como destaca 

Hargreaves (2003), 

Os professores de hoje precisam, portanto, de se empenhar e de 
se envolver continuamente na atualização, na auto-avaliação e na 
revisão da sua própria aprendizagem profissional. (p. 46). 
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Em função dessas novas exigências, a centralidade dos processos de 

mudanças, nos últimos anos, vem sendo atribuída ao professor, e este, por sua 

vez, tem buscado, de algum modo, melhorar profissionalmente. 

 

 

1.6.2 Os primeiros passos para a estruturação do curso de Mestrado 

Profissional 

 

As novas exigências impostas aos professores têm se tornado motivo de 

preocupação também dos professores da Pós-Graduação, que passam a discutir 

e estruturar a ideia de um curso com um perfil diferente do Mestrado Acadêmico. 

Como evidenciado pelas professoras entrevistadas, havia uma 

preocupação com as questões da Educação Básica; esse olhar, em particular, foi 

aguçado pela vasta experiência de ambas como docentes no curso de 

licenciatura em Matemática da Universidade, bem como professoras/orientadoras 

no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, e pela experiência em cursos de 

formação continuada, em nível Lato Sensu, com professores da Educação 

Básica.  

A necessidade de implantação de um curso que fosse vinculado à pesquisa 

da prática profissional foi se delineando nas discussões travadas pelas duas 

professoras juntamente com colegas do Programa. A oportunidade de fazer com 

que o professor pudesse rever sua prática com embasamento teórico seria um 

avanço muito grande. No entanto, seria preciso ir além, ou seja, produzir 

conhecimento.  

O Mestrado Acadêmico e o Doutorado já funcionando há tempos no 

Programa de Pós-Graduação voltavam suas propostas à produção de 

conhecimento para a área e não necessariamente uma produção para a prática. 

Nessa tentativa de encontrar caminhos que respondessem às 

necessidades apontadas, e que tivesse como princípios norteadores as reflexões 

científicas sobre a prática, delineou-se o Mestrado Profissional como alternativa. 

No entanto, o processo de implantação do projeto, segundo a professora Mayara, 
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deparou-se com alguns entraves. Essa modalidade era vista com olhar 

desconfiado pela comunidade acadêmica: 

Acho que, no Brasil, em todos os campos, o termo profissional, é 
um pouco pejorativo. No Ensino Médio você vê pessoas falarem o 
regular; o propedêutico; o Ensino Médio e o profissionalizante. 
Então o profissionalizante dá a impressão que você só vai ensinar 
para a pessoa uma prática repetitiva, uma prática em que ele não 
é formado para ser uma pessoa crítica, então, tem certo estigma a 
palavra profissional. Esse também, talvez, seja um dos motivos 
porque houve na comunidade em geral e ainda há resistência dos 
chamados Mestrados Profissionais. Uns falam Mestrado 
profissionalizante, mas a legislação fala em Mestrado Profissional. 

 

Até mesmo alguns professores do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Matemática da PUC/SP tinham posições contrárias com relação à 

implantação do curso. A professora Vera destaca sua própria resistência inicial à 

implantação do curso:  

Quando iniciou o movimento para área da Matemática − para área 
da Educação Matemática se envolver com o Mestrado Profissional 
−, eu tive uma posição muito contrária. Eu não fui de início a favor 
do Mestrado Profissional. Discuti com colegas da área da 
Educação, e esses colocaram algumas dificuldades que viam com 
a questão de virar ensino pago, a questão de facilitador. As 
pessoas da Educação daquela época achavam um golpe fatal 
para o Mestrado Acadêmico. 

 

E justifica como foi mudando sua posição a partir da análise de aspectos 

positivos do curso, como a questão da sua duração: 

Quando o ensino de Ciências e Matemática foi criado, e com ele o 
MP em ensino de Matemática, houve algumas coisas que me 
movimentaram para passar de uma posição contrária à favorável. 
Primeiro, o tempo de duração – porque os mestrados profissionais 
estavam definidos para serem curtos, tinham determinadas 
destinações – estariam programados para atender algumas 
emergências; não tinham características educacionais. É a esse 
tipo de mestrado que eu estava sendo contrária para área da 
Educação Matemática. Aí, houve a questão do tempo que eram 
três anos, mais tempo que o Mestrado Acadêmico. 
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O que motivou também a sua mudança de posição foi perceber que havia 

alguma coisa muito importante nessa modalidade – a grande questão da teoria e 

prática: 

[...] porque o espaço de formação de especialização Lato Sensu 
tende mais para uma prática desvinculada da teoria. O Mestrado 
Profissional tem como alvo o ensino e aprendizagem, mas 
também pode se restringir a fenômeno pequeno, quer dizer, a 
prática como alguma coisa mais abrangente – não dá para ser 
atendida numa pesquisa acadêmica. Então, eu percebi as 
vantagens − comecei a coordenar todas essas ações. (Profª 
Vera). 

 

Como a PUC/SP foi a primeira a pensar essa modalidade para o ensino de 

Matemática, havia pouca informação e clareza sobre a diferença entre o Mestrado 

Acadêmico e o Mestrado Profissional e esse passa a ser um dos desafios da 

proposta. Mesmo nos cursos de Mestrado Profissional de áreas mais técnicas, 

como é o caso da Saúde e da Engenharia, não se encontravam informações e 

esclarecimentos, como disse a professora Mayara.  

[...] se falava em linhas gerais quais eram os objetivos do 
Mestrado Profissional, mas no que ele se diferenciava dos outros, 
ou o que poderia ser feito não se falava.  

 

Porém, um dos aspectos mais evidentes e que expressava a diferença do 

Mestrado Acadêmico e do Mestrado Profissional, segundo a mesma professora, 

era o trabalho final, embora não totalmente esclarecido até hoje. A professora 

Mayara comentou: 

Acho assim, que um ponto crucial era a questão do trabalho final 
que não necessariamente deveria ter a feição de uma dissertação, 
mas que deveria resultar num produto, que é uma palavra 
enigmática até hoje. Deveria resultar num produto que fosse útil à 
comunidade a que se destina, no caso a comunidade de 
professores de Matemática. (Profª Mayara). 

 

Ao elaborar o projeto, as professoras entrevistadas tinham em mente que 

não seria possível desvincular o binômio pesquisa e prática ou prática e pesquisa. 

E deveria ser considerado também que em nível Stricto Sensu não faria sentido 

uma pesquisa sem apoio da teoria. 
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Um ponto de destaque desse momento de implantação, tomado como uma 

das condições iniciais para a elaboração do currículo, foi a consulta realizada com 

os professores da Rede Pública que participavam dos cursos de especialização 

ministrados pela própria Universidade naquela época. Nessa consulta, a 

professora Mayara confirma que os professores consultados tinham interesses  

[...] de que fossem ofertadas disciplinas da Matemática, porque 
eles faziam uma avaliação que a formação deles na licenciatura, 
deixava fragilidades, fosse em Álgebra, em Geometria, em 
Estatística. Então seria bom retomar do ponto de vista 
matemático.  

 

Mesmo com o cuidado de considerar que o Mestrado Profissional não 

deveria existir como mais um curso para resolver problemas de conteúdos, ele foi 

levado em consideração. É nesse sentido que as professoras indicam: 

O que a gente fez foi oferecer essas disciplinas, orientando os 
docentes que, ao fazer essa retomada matemática, que eles 
estabelecessem uma relação com a prática do professor. Então, 
quando estudo um determinado conteúdo no ensino superior, isso 
tem a ver com o que eu ensino no Ensino Médio ou 
Fundamental?. Então, era uma abordagem da Matemática, mas já 
também com a prática dele. Foram pensadas dessa forma. Era 
retomar os conteúdos matemáticos que se constituía uma 
demanda. 

 

Embora o atendimento às carências não fosse o foco principal do Mestrado 

Profissional, as professoras dão destaque para a formação ligada à área de 

Educação Matemática, tendo como eixo norteador a pesquisa científica 

relacionada à prática do professor. 

Esse levantamento feito com os professores retrata um pouco do que tem 

sido a formação em nível de graduação no Brasil. Há uma lacuna, ou mesmo, 

uma fragilidade em sua formação quanto aos conhecimentos específicos. Para 

Gatti (2008), a formação continuada no Brasil não é entendida da forma como 

ocorre em outros países. Neles, parte-se do pressuposto de que o profissional 

tem uma boa formação básica e a formação continuada vem para atualizar e 

ampliar os conhecimentos. Aqui, a formação continuada tem sido uma formação 

supletiva, pois se parte da suposição de que aquilo que o professor não teve na 

formação prévia é o que será oferecido na formação continuada. 
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Entende-se também que o Mestrado Profissional, por ser um curso Stricto 

Sensu, ultrapassa esses limites de formação como forma exclusiva de suprir 

lacunas; tem uma proposta inovadora que busca unir a tão discutida relação 

teoria/prática e a pesquisa do professor da Educação Básica, tentando romper 

com o distanciamento entre universidade e escola. 

 

 

1.6.3 O Mestrado Profissional em foco nas questões relacionadas à prática 

do professor 

 

Assim, na elaboração do projeto, as duas professoras que encabeçaram as 

discussões a respeito da implantação da Pós-Graduação tiveram um cuidado 

especial ao atrelar essas questões, uma vez que muitos professores buscam 

qualificação na tentativa de aprimorar o que se aprende na universidade e sua 

transposição para a sala de aula. Para tal, também foi pensada uma grade 

curricular que viesse a atender a essa demanda. A professora. Mayara assim se 

pronuncia: 

Aí você tinha um grupo de disciplinas voltadas mesmo para a 
Educação Matemática: a Didática da Matemática, a Organização e 
Desenvolvimento Curricular, as disciplinas que foram envolvidas 
no campo didático. Eu acredito que, na época, a gente já discutia, 
quando compôs esse currículo, as orientações do Schulman que 
fala sobre conhecimentos matemáticos, didáticos e curriculares e 
atividades voltadas para a prática. Então, tem Didática da 
Matemática e Prática Docente Supervisionada.  

 

O projeto com essas características, embora sem um modelo de referência, 

esteve amparado, segundo elas, na experiência dos professores do Programa de 

Pós-Graduação em Educação Matemática da própria instituição; em outros 

projetos lá desenvolvidos; no levantamento realizado com os professores da 

Educação Básica que faziam o curso de especialização na PUC; nas teorias que 

tomam como objeto a relação teoria e prática; na produção e discussão da 

pesquisa vinculada à prática do professor. 

As disciplinas foram organizadas, e inseridas na perspectiva tanto da 

formação matemática como também da formação na área da Educação. As 
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ementas eram discutidas em reuniões com equipes de professores que 

compunham o Programa de Pós-Graduação da Universidade, como constata a 

professora Mayara: 

[...] as ementas foram escritas por várias mãos e depois a lista de 
livros e a lista bibliográfica foi um trabalho coletivo do colegiado. 
Depois eu e a professora Vera fizemos uma re-leitura mostrando a 
necessidade de que as ementas fossem mais homogêneas e que 
contemplassem claramente os objetivos das disciplinas com o que 
seria abordado, o tipo de metodologia, enfim, foi um trabalho 
coletivo. 

 

A proposta era que todas as disciplinas, mesmo aquelas ligadas aos 

conteúdos matemáticos específicos, não perdessem de vista o público a que se 

destinavam, ou seja, que, ao se fazer a retomada da Matemática, que se 

estabelecesse uma relação com a prática do professor da Educação Básica. 

Portanto, desde a elaboração do projeto até a construção das ementas, foi 

um trabalho pautado por pesquisa, discussão e reflexão. Não havia nenhum 

modelo na área de Educação e a CAPES não tinha muito claro o que diferenciava 

o Mestrado Acadêmico do Mestrado Profissional, pois o público alvo era o 

mesmo. De acordo com o relato da professora Vera  

− o próprio comitê se pautava pelo que eles chamavam de 
trabalho final. Determinavam mais a questão do produto, do 
trabalho final, quando eles diziam que era preciso obter um 
produto, e também o vínculo com a prática. 

 

Percebe-se por esse depoimento que a questão do trabalho final e a 

questão de se trabalhar necessariamente com a pesquisa vinculada à prática vão 

sendo o diferencial do Mestrado Profissional. 

Foram estabelecidas algumas regras para o curso, uma vez que nem 

sempre as voltadas para as áreas mais técnicas serviam de parâmetro para o 

Mestrado Profissional em Ensino de Matemática. É o que expressa a professora 

Vera em relação à formação de todos os professores que trabalhariam no 

Mestrado Profissional e que deveriam ser doutores pelas regras da Universidade 

Católica de São Paulo: 
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[...] porque não tinha regras. Por exemplo, uma regra era também 
os professores que davam aula aqui tinham que ser doutores. 
Essa não era uma regra da Capes – e a Capes não valorizava 
isso, porque, conforme o tipo de Mestrado Profissional, era 
interessante alguém muito valorizado na sua profissão e não 
academicamente. 

 

 

1.6.4  O autofinanciamento motivo de resistência à implantação 

 

Além das dificuldades iniciais na elaboração do projeto, a professora Vera 

chama a atenção para um dos desafios internos, ou seja, vencer a resistência da 

comissão do Conselho de Ensino e Pesquisa da própria Universidade: 

Como você sabe, a PUC é constituída de órgão colegiado, e cada 
nível do órgão colegiado tem comissão – então, para o CEPE – 
Conselho de Ensino e Pesquisa –, havia uma comissão chamada 
de Ensino – que analisaria os projetos novos a serem 
implementados e ela era basicamente constituída por pessoas 
ligadas à Educação – pela própria constituição de Ensino. E a 
área de Educação só recentemente vem se movimentando a favor 
do Mestrado Profissional. Então nós tivemos já na comissão de 
Ensino dificuldades, porque não aceitavam a modalidade. 

 

Um dos receios da PUC com a proposta do Mestrado Profissional, à época, 

estava relacionado com a questão do autofinanciamento desses cursos, segundo 

a mesma professora,  

porque a questão é assim: como ele vem dos modelos das 
empresas, essas, em geral, pagam os cursos, e então o candidato 
não tem despesas e a Universidade recebe. No caso de bolsa 
inclusive, foi colocado que não teria bolsa tipo CAPES, porque é o 
Mestrado Profissional. Então, quem abrisse o curso tinha que 
arrumar um jeito de se sustentar. A única maneira de acontecer 
isso é o aluno pagando ou a Secretaria de Educação, porque, no 
fundo, quem é o empregador aí são as Secretarias de Educação 
estaduais e municipais. Elas poderiam conceder bolsas para que 
isso acontecesse. As Secretarias Estaduais oferecendo bolsa, o 
estudante poderia escolher fazer o Mestrado Profissional ou 
Mestrado Acadêmico. Ou, se ele tivesse feito um dos dois< 
poderia fazer o doutorado (Profª Mayara). 
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A questão do financiamento do Mestrado Profissional é um problema não 

equacionado. Os cursos, por tradição, são voltados para profissionais que atuam 

no setor privado e, desde a primeira portaria da Capes, foram regulamentados 

para o autofinanciamento, sob a alegação de que não seria justo que os cofres 

públicos os financiassem. Isto constituiria uma transferência de recursos da 

educação pública para os setores privados. No entanto, não se cogitava, na 

época, a possibilidade de um curso dessa modalidade voltado para formação de 

professores que atuam na Educação Básica da Rede Pública. Assim, com o 

empenho das professoras idealizadoras, encontrou-se como solução o 

financiamento pela Secretaria Estadual de Educação por meio de bolsas de 

estudos, que acabaram por viabilizar o curso:  

Tivemos um grande apoio que é a Secretaria da Educação – sem 
as bolsas da Secretaria da Educação o Mestrado Profissional da 
PUC não teria vingado – eu acho. A Secretaria Estadual de 
Educação também dá bolsa para o Mestrado Acadêmico e até 
para o Doutorado – acho que no geral, mas especialmente para o 
Mestrado Profissional – porque o Mestrado Profissional o público 
mais interessado é o professor da Educação Básica. (Profª Vera) 

 

Em razão dos entraves encontrados na elaboração e na implementação do 

projeto, bem como pelo fato de haver rejeição a ele dentro da própria instituição e 

de algumas entidades de classe, houve a preocupação para que o curso 

mostrasse muita qualidade:  

Então a gente até exagerou. O currículo era um pouco extenso 
demais e ia além das disciplinas de Matemática da Didática, tinha 
História, Introdução à Metodologia Uma crítica àquele currículo: 
para fazê-lo bastante rico, a gente acabou colocando mais do que 
era possível e os alunos se queixavam que havia pouco tempo. 
Eles ficavam muito tempo ocupados com as disciplinas, com as 
atividades curriculares de prática e tal. Então eles ficavam com 
pouco tempo para escrever. Isso acontecia também em outros 
cursos, mas no Mestrado Profissional era a queixa predominante. 
(Profª Mayara).  
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O curso é composto por 255014 h/a, distribuídas da seguinte forma: 

1190h/a, disciplinas de conteúdos específicos; 340h/a, para disciplinas do 

conhecimento didático pedagógico; 540h/a, para atividades complementares; 

510h, para prática docente supervisionada e 255h/a, para elaboração e 

desenvolvimento do projeto. Conforme tabela abaixo. 

 

Quadro 7. Grade curricular do curso de Mestrado Profissional 

Disciplinas referentes aos Conhecimentos Matemáticos CH Créditos 

Tópicos de Cálculo Diferencial e Integral 255 03 

Tópicos de Álgebra 255 03 

Tópicos de Geometria 255 03 

Tópicos de Matemática Discreta 255 03 

Introdução à Filosofia e à História da Matemática 170 02 

Disciplinas referentes aos Conhecimentos Didáticos – Pedagógicos CH Créditos 

Didática da Matemática 170 02 

Desenvolvimento Curricular em Matemática 85 01 

Aspectos Cognitivos da Aprendizagem Matemática 85 01 

Atividades Complementares CH Créditos 

Seminários Longitudinais: Tendências da Educação Matemática 170 02 

Grupo de Estudo: Metodologia de Pesquisa e Análise de Pesquisas em 

Educação Matemática 
85 01 

Autoformação pelo uso das TICs 255 03 

Prática Docente Supervisionada (articulada à disciplina Didática da 

Matemática) 
255 03 

Elaboração e desenvolvimento de Projeto de Pesquisa 255 03 

Fonte: Projeto do curso de Mestrado Profissional 

 

As disciplinas de conteúdos matemáticos, por exigirem um tempo maior de 

dedicação, acabaram por sobrecarregar os mestrandos, deixando pouco tempo 

para outras atividades e para a elaboração/desenvolvimento do projeto, que se 

_____________ 
14 O curso de Mestrado Profissional da PUC como exposto, com carga horária e disciplinas, sofreu alterações 

das ementas e da carga horária mediante a normativa 07/2009. No entanto, o período referência de nossa 
pesquisa é de 2004-2008, quando estava em vigência a normativa antiga. 



 69

restringia a apenas 255 h/a, diferentemente do Mestrado Acadêmico que 

contempla 510h/a para elaboração e desenvolvimento da dissertação. Deve-se 

levar em consideração também que esse mestrando, além das atividades e horas 

de estudo que o curso exige, tem uma jornada de trabalho intensa na rede de 

ensino Municipal ou Estadual. O que tem amenizado um pouco essa sobrecarga é 

que o curso, em sua proposta inicial, estabelece um período máximo de até três 

anos15 para sua conclusão.  

 

 

1.6.5 O produto final: distinção entre o Mestrado Profissional e o Acadêmico 

 

Muitas dúvidas pairam, ainda, quanto ao que diferencia o Mestrado 

Profissional, do Mestrado Acadêmico, segundo as professoras entrevistadas. 

Mas, como já destacado, um ponto relevante que gira em torno dessas 

discussões está relacionado ao produto final, uma vez que, no Mestrado 

Profissional, o produto tem de se voltar para as questões da prática. Esse ponto é 

polêmico e tem preocupado a professora Mayara: 

[...] as pessoas falam assim: basta criar um software, mas não é 
bem um software é um joguinho no computador. Então, parece 
que o Mestrado Profissional seria destinado a criar um laboratório 
de Matemática cheio de brinquedos, apetrechos e acho que não é 
bem assim, a concepção é outra. Compreender o processo de 
aprender e ensinar e discutir uma sequência didática, por que não 
alguns jogos? Por que não o uso da história da Matemática? 
Aprender a fazer análise de livro didático, fazer análise de material 
são situações bem apropriadas para um Mestrado Profissional. 

 

Tradicionalmente os cursos de Mestrado Profissional, no Brasil, 

constituíram-se em áreas mais técnicas, voltadas para o mercado de trabalho. 

Pode-se, então, pensar num produto final que não necessariamente seja uma 

dissertação.  

Na área de ensino de Matemática, o Mestrado Profissional da PUC, o 

primeiro a ser implantado no país, é muito recente. Foi integrado ao Programa de 

Pós-Graduação que vem oferecendo o curso de Mestrado Acadêmico em 1994. 
_____________ 
15 Importante lembrar aqui que estamos ao Projeto de Mestrado Profissional que se iniciou em 2002, antes da 

normativa 07/2009 que contempla uma redução de carga horária. 
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Ambos, Mestrado Acadêmico e Mestrado Profissional, têm o mesmo público alvo. 

No entanto, não existem, ainda, fronteiras bem delimitadas quanto à produção de 

pesquisa nas duas modalidades. No Mestrado Profissional a característica das 

produções é predominantemente a dissertação. 

Na fase atual, há outro projeto em andamento aguardando aprovação pelos 

colegiados da Universidade. Essa, por sua vez, já se adianta e apresenta, neste 

novo projeto, um público alvo de professores que leciona nas séries iniciais, 

abrangendo com isso espaço maior de investigação e interação voltado para as 

práticas desses professores. Um dos aspectos novos destacados pela professora 

Mayara envolve uma atividade curricular cujo nome é “Projeto de Intervenção na 

prática”. Nesse projeto destacado pela professora o mestrando vai a campo, 

fazendo uma imersão na escola para analisar problemas vivenciados pelos 

professores. É a partir dessa observação que escolhe o tema da pesquisa e 

propõe intervenções. 

[...] aí você começa a se aproximar da ideia do produto. Não que 
seja a solução milagrosa, mas é um caminho. Então esse Projeto 
de Intervenção pode ser individual ou coletivo. Agrada-me muito a 
ideia de várias pessoas irem para uma escola para olhar a partir 
de vários pontos de vista. Isso seria a base de trabalho de 
conclusão e não abriria mão também de um levantamento 
bibliográfico, de referencial teórico. Mas teria como eixo o que 
acontece nesse Projeto de Intervenção, o que ele conseguiu fazer 
para dar conta de alguns problemas que eram muito evidentes na 
escola (Profª Mayara). 

 

Esse trabalho de intervenção que está em fase de implantação na PUC 

pode ser reportado à análise de Nóvoa (2009), quando compara a formação do 

professor com formação do médico. A análise do autor baseia-se em Shulman, 

que acompanhou a rotina diária de um grupo de estudantes e professores 

médicos num hospital escolar. O grupo observou vários doentes, estudando cada 

caso como uma “lição”. Havia um relatório sobre o paciente, uma análise da 

situação, uma reflexão conjunta, um diagnóstico e uma terapia. No final, o médico 

responsável discutiu com os internos (alunos mais avançados) a forma como 

tinha decorrido a visita e os aspectos a corrigir. Em seguida, foi realizado um 

seminário didático sobre a função pulmonar. O dia terminou com um debate mais 
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alargado a respeito da realidade do hospital e de mudanças organizacionais a 

serem introduzidas para garantir a qualidade dos cuidados de saúde. 

Esse debate mais alargado no Mestrado Profissional será feito com o 

professor orientador ou com o grupo de pesquisa do orientando.  

A reflexão partilhada a partir da observação in locus aproxima-se do 

proposto na nova fase de ampliação de atuação do Mestrado Profissional: busca-

se a melhoria a partir da reflexão sobre a prática profissional. O envolvimento real 

dos mestrandos/professores nos problemas vivenciados em seu cotidiano escolar 

será o foco central de discussão do Mestrado Profissional. 

A preocupação de uma das professoras entrevistadas diante dos embates 

diários enfrentados pelos professores em seu cotidiano escolar, assim como o 

ambiente acadêmico e de pesquisa vivenciado por eles no Mestrado levaram-na 

elaborar um questionário junto à primeira turma de mestrandos, tentando ouvir 

deles os pontos relevantes no seu processo de formação, ou seja: 

[...] além de enfocar tudo aquilo que eles aprenderam, seja 
enfatizando um tipo de conhecimento Matemático, ou ainda coisas 
que eles não conheciam. A gente fala sempre que há uma 
distância muito grande entre a pesquisa elaborada e o trabalho do 
professor na sala de aula. E nessa entrevista fizeram depoimentos 
muito fortes, no sentido de que estavam felizes, pesquisaram 
autores, que de outra maneira, jamais conheceriam.  

 

Como já destacado, a elaboração do projeto curricular do Mestrado 

Profissional sustentou-se na experiência acumulada pelo Mestrado Acadêmico 

em Educação Matemática da PUC/SP e nas ações desenvolvidas no âmbito da 

formação continuada dos professores de Matemática por meio de projetos como o 

Pró-Ciências e PEC16 – Programa de Educação Continuada da Secretaria de 

Estado de Educação de São Paulo.  

Dessa forma, em agosto de 2002, o Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Educação Matemática da PUC/SP iniciou seu curso de Mestrado Profissional 

em Ensino de Matemática. 

 

_____________ 
16 PEC – Programa de Educação Continuada da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. 
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Esses cursos, conforme apontam Pires & Igliori (2011), evidenciavam o 

grande interesse dos professores por cursos de Pós-Graduação, particularmente 

das redes públicas, que buscavam novas formas de atualização, o que nem 

sempre significava desejo de desenvolver pesquisas acadêmicas (p. 2). 

Neste sentido, o curso procurou abordar conceitos e temáticas que 

permitissem aos mestrandos desenvolver ações investigativas a respeito de 

temas relevantes para o Ensino de Matemática, bem como para questões e 

inquietações vivenciadas no cotidiano escolar, visando formar alunos com 

autonomia para aprender continuamente em seu processo de desenvolvimento 

profissional. 

Para formar o professor com esse perfil, a matriz curricular do curso foi 

pensada e articulada com base em disciplinas específicas, pedagógicas, 

seminários e em outras atividades realizadas sob orientação e supervisão do 

corpo docente. Esse conjunto de ações está previsto na estrutura do curso de 

Mestrado Profissional da PUC/SP, que compreende um conjunto de 30 créditos 

(ver quadro 7). 

Além dessas atividades, ocorre a orientação do trabalho de pesquisa, que, 

por sua vez, deve preferencialmente estar voltada para aplicação no ambiente 

educacional. 

O desenho curricular do Mestrado Profissional proposto é guiado pelo 

objetivo de que o professor em formação possa ampliar seus conhecimentos 

matemáticos e colocar em uso as competências essenciais a seu exercício 

profissional. Institui tempos e espaços curriculares diferenciados, tais como 

seminários longitudinais; ciclos de palestra; grupos de estudo; estudo individual 

com uso de novas tecnologias, debates acerca de trabalhos realizados, e 

participação em atividades programadas pelo orientador, possibilitando o 

desenvolvimento de distintas competências. 

O público alvo do curso de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática 

constitui-se de professores com licenciatura Plena em Matemática e em exercício 

profissional há pelo menos três anos nos ensinos Fundamental, Médio ou nas 

Licenciaturas em Matemática. 
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O Mestrado Profissional em Ensino de Matemática tem duração mínima de 

24 meses e o máximo de 36 meses, para o cumprimento dos créditos, incluindo, a 

elaboração e apresentação do trabalho de final de curso. 

Desde sua implantação até dezembro de 2010, foram defendidas 196 

dissertações, conforme os dados do quadro abaixo: 

 

Quadro 8. Dissertações defendidas por ano no Mestrado Profissional 

Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Quant. defesas 01 15 16 56 47 31 30 196 

 

Como se observa, a demanda pelos cursos de Mestrado Profissional em 

Ensino de Matemática da PUC/SP tem sido significativa, apesar das críticas e 

resistências a essa modalidade, enfrentadas no início de sua implantação, 

inclusive por parte dos profissionais da área de Ensino. 

Os números apresentados apontam o interesse do professor da Educação 

Básica por uma formação voltada para as questões de atuação profissional. A 

maioria já havia participado de cursos de formação continuada, os quais, por sua 

vez, além de não tangenciar os conteúdos específicos e sua didática, em muitos 

casos, foram ministrados na base do senso comum, sem fundamentação em 

referenciais teóricos e metodológicos já consolidados em nível nacional e 

internacional pela pesquisa acadêmica na área. 

Destaca-se aqui que a normativa 07/09, que rege os cursos de Mestrado 

Profissional, substitui a 080/98. No entanto, no recorte feito para o presente 

trabalho, período 2004-2008, ainda estava em vigência a normativa antiga. Posto 

isso, entende se que o atual Projeto Curricular do Mestrado Profissional da 

PUC/SP sofreu mudanças quanto à grade curricular, tempo de duração e público 

alvo. 

A seguir, a súmula do projeto do curso em estudo:  

Objetivos: desenvolver a formação apoiada na prática e no conhecimento 

de pesquisas em Educação Matemática, visando a transformar a prática docente; 
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produzir um trabalho de pesquisa que contribua com a compreensão do processo 

de ensino e aprendizagem da Matemática; conferir, mediante as exigências 

acadêmicas do Programa, o grau de mestre profissional em Ensino de 

Matemática. 

Vale destacar aqui que os objetivos do curso procuram atender a essa 

nova configuração de formação do professor exigida pela sociedade atual, ao 

considerar processos formativos que utilizam a reflexão crítica acerca das 

práticas, e a pesquisa como compreensão do processo ensino aprendizagem.  

 

Estrutura curricular: 

• Disciplinas referentes aos conhecimentos matemáticos: Tópicos de 

Cálculo Diferencial e Integral, Tópicos de Álgebra, Tópicos de 

Geometria, Tópicos de Matemática Discreta, Introdução à Filosofia e à 

História da Matemática (total 14 créditos); 

• Disciplinas referentes aos conhecimentos didático-pedagógicos: Didática 

da Matemática, Desenvolvimento Curricular em Matemática, Aspectos 

Cognitivos da Aprendizagem em Matemática (total 4 créditos); 

• Atividades complementares: seminários, grupos de estudo, prática 

docente supervisionada, elaboração e desenvolvimento de projeto de 

pesquisa aplicada que levará ao trabalho de conclusão equivalente à 

dissertação (total 12 créditos). 

 

O curso é composto por um total de 30 créditos. E aproximadamente 47% 

estão direcionados para conteúdos específicos, 13% para os conhecimentos 

didático-pedagógicos e 40% para atividades complementares. 

Diante dessa grade que tem quase metade dos créditos voltados para 

conteúdos específicos somos levados a questionar: por que realmente esses 

professores buscam o Mestrado Profissional? 
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1.7  Panorama das produções dos egressos no período 2004-

2008 

 
Para ampliar o conhecimento e as discussões trazidas pela presente 

investigação acerca do Mestrado Profissional, especialmente no que se refere às 

pesquisas e ao produto final, optou-se pela elaboração de um mapeamento dos 

trabalhos produzidos no período analisado, identificando-se, assim, as tendências 

temáticas e sua relação com as propostas co curso. 

O material de análise e referência para a realização do mapeamento dos 

trabalhos de conclusão foi constituído a partir das 135 dissertações produzidas 

pelos egressos do Mestrado Profissional em ensino de Matemática no período de 

2004 a 2008.  

Para a categorização dos eixos apresentados no quadro abaixo, recorreu-

se à tese de doutorado de Fiorentini (1994), que fez um trabalho abrangente 

sobre a produção científica em cursos de Pós-Graduação no Brasil. O autor 

classificou 204 trabalhos apresentando-os num quadro-síntese com as principais 

áreas e subáreas temáticas enfocadas pelos investigadores, descrevendo as 

categorias e indicando a quantidade em cada caso. Considerou-se também o 

trabalho de Melo (2006), em que identificou 188 dissertações e teses, 

apresentado-as em eixos temáticos. 

No presente estudo, foram tomados como referência os trabalhos 

supracitados no sentido de um norte para a identificação e a classificação das 

dissertações em eixos temáticos, uma vez que não se pretendia realizar o  estado 

da arte. 

A partir da identificação dos eixos, foi elaborado o quadro síntese abaixo 

que representa a quantidade de produções por eixos de análise.  
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Quadro 9. Produção por eixo temático 

Eixo temático Nº 
pesquisas 

1- Processo de ensino e aprendizagem da Matemática  33 

2- Utilização de TICs no ensino e na aprendizagem da Matemática 25 

3- Materiais didáticos – abordagem dos conteúdos e dos meios de ensino 22 

4- Currículo relativo ao ensino de Matemática 20 

5- Conhecimentos e formação/desenvolvimento profissional do professor 17 

6- Prática docente, crenças/concepções e saberes. 10 

7- História do ensino da Matemática 08 

8- Contexto sociocultural do ensino e aprendizagem da Matemática 07 

9- Outros 05 

* Pelo fato de algumas das pesquisas estarem relacionadas em mais de um eixo, o número não 
coincide com as pesquisas produzidas no período – 2004-2008 

 

Diante do panorama apresentado pelos dados do quadro, pode-se verificar 

que os eixos 1, 2 e 8 relacionam-se ao processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática com alunos; o diferencial é que o eixo 2 utiliza ferramentas 

tecnológicas com o objetivo de favorecer os usuários no processo de ensino e 

aprendizagem. Esses três eixos temáticos perfazem um total de 65 trabalhos, 

equivalentes a 48% do total das pesquisas produzidas no período. 

Constata-se também que existe uma preocupação com as questões da 

prática de ensino e do processo de ensino e aprendizagem, o que revela que há 

aproximação com um dos objetivos do curso: “produzir um trabalho de pesquisa 

que contribua com a compreensão do processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática.” 

Com relação aos eixos 3 e 4, a tendência maior é a análise comparativa de 

documentos oficiais ou livros e a prática. O dois eixos perfazem um total de 42 

trabalhos e representam aproximadamente 31% das pesquisas produzidas no 

período. 

As pesquisas com foco no professor (eixos 5 e 6), tanto no que se refere ao 

professor das séries iniciais quanto o dos outros níveis de formação, ou mesmo, o 

em formação, equivalem a um total de 27 produções e correspondem a 20%. 



 77

A partir da categorização das pesquisas, como apresentada no quadro 03, 

elaborou-se uma síntese representativa dos trabalhos produzidos em cada eixo:  

 

Eixo 1 – Os trabalhos apresentados nesta categoria, em sua maioria, estão 

direcionados às novas estratégias de ensino procurando identificar os 

procedimentos desenvolvidos, as técnicas, as abordagens e sua apropriação 

pelos alunos a partir de conteúdos. 

a) Resolução de problemas  

Processo desenvolvido pelos alunos em atividades que envolvem a 

resolução de problemas (6). 

b) Processo de formação ou construção de conceitos matemáticos.  

Conceitos de Geometria (3); Ensino de Trigonometria (1); Estatística (1); 

Números racionais (1) e Múltiplos e divisores (1); Argumentação e 

provas, envolvendo Fatorial e Álgebra (2). 

d) Motivação/Significados/observação  

Fractais (1); Teorema de Pitágoras (1) e Estatística (1); Observação e 

generalização de padrões (2). 

e) Técnicas, domínio, atitude e procedimentos  

Ensino de Geometria (3); Interpretação texto (1); Álgebra (5); Estatística 

(1); Raciocínio combinatório (1) 

 

Eixo 2 – Neste eixo, a investigação tinha como foco a apropriação de 

conceitos; procedimentos; estratégias e interatividade dos alunos a partir de 

conteúdos específicos, com a intervenção de softwares e outros recursos 

tecnológicos, como webquest para a prática de sala de aula, e calculadora.  

a) Neste item, agruparam-se trabalhos que envolviam conteúdos 

diversos, como apresentados a seguir. 

Funções (3); Limite (1); Equações algébricas (1); PA em situações de 

argumentação e provas (3); Números inteiros (2); Números racionais 

envolvendo argumentação e provas (2); Produtos notáveis (2) e 

Estatística (1). 
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b)  Geometria 

Argumentação e provas (1); Polígonos e decomposição de figuras (2); 

Conceitos envolvendo paralelismo e perpendicularismo (2); Atividades 

básicas de geometria (1); Simetria axial e de rotação (1); Quadriláteros 

notáveis (1) e perspectiva (1). 

c)  Trabalhos envolvendo calculadora e Webquest 

Prática dos professores e a utilização da calculadora (2), e contribuição 

do webquest para a prática de sala de aula. (2). 

c)  Sala de informática 

Aulas de recuperação e reforço (1).  

 

Eixo 3 – Inserem-se os trabalhos que dizem respeito aos materiais 

didáticos, mais especificamente ao livro didático e à abordagem dada aos 

conteúdos específicos de Matemática; da introdução de conteúdos a partir de 

material manipulativo; da construção de material manipulativo e de jogo como 

recurso didático. 

a) Livro didático e a abordagem dada aos conteúdos 

Números inteiros (2); Números racionais (1); Cálculo Diferencial e 

Integral (1); Função (1); Sistemas lineares (1); Articulação entre 

polinômios e funções (1). 

b) Conteúdos de Geometria e abordagem dada aos conteúdos  

Envolvendo argumentação e prova (4) e argumentação e demonstrações 

(2). 

c) Estudo da proposta para o ensino de Geometria 

(1) Para o ensino de Geometria e (1) organização didática da Geometria 

espacial métrica. 

d) Introdução de conteúdos específicos a partir de materiais 

manipulativos  

Estatística (2); Números inteiros negativos (1); Reconhecimento de 

polígonos a partir de três situações: manipulação, Software Cabri 

Geomètre e papel e lápis (1); Reconhecimento do conceito de área em 
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três situações: material concreto, software Cabri-Geomètre e atividades 

dedutivas (1).  

e) Elaboração de material manipulativo  

Curso de Cálculo Diferencial e Integral à distância (1). 

f) Jogo como recurso didático  

Apropriação de conceito números inteiros (1). 

 

Eixo 4 – Os trabalhos neste eixo, em sua maioria, se restringiram à análise 

comparativa de conteúdos específicos da Matemática contidos nos livros didáticos 

e nas propostas curriculares e exames oficiais. Os estudos manifestaram a 

preocupação com a maneira pela qual (o “como”) os conteúdos constantes das 

propostas vêm sendo desenvolvidos na prática, ou mesmo, são apresentados nos 

livros didáticos, a saber: 

a) Livros didáticos com as propostas oficiais 

Comparação de livros didáticos com as propostas oficiais (5); análise 

comparativa proposta para álgebra e depoimento dos professores (1).   

b) Educação Matemática nos currículos 

Presença da Educação Matemática nos currículos e o pensamento dos 

pesquisadores (1); Educação Infantil e Educação Matemática nas 

propostas curriculares (1); a reorganização da Matemática escolar nos 

tempos da Matemática Moderna (1). 

c) Conteúdos na perspectiva da proposta oficial 

Inserção de conteúdos do ponto de vista oficial e a tradução para a 

práxis (4); conceito de função proposto no material da Rede Pública 

estadual (1); nova proposta para o Ensino Médio; Teoria dos jogos de 

Jonh Von Neumann e Oskar Morgenstem (1) 

Proposta que visa à interação entre Matemática e Geografia (1); estudo 

sobre proposta de formação de professores (1); documentos oficiais sobre o 

estágio e sua implementação (1), prática como componente curricular e sua 

alocação (1) e projeto pedagógico, ementas e os recursos tecnológicos na 

inclusão digital (1). 
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Eixo 5 – As pesquisas referentes a este eixo em grande parte davam 

destaques à formação continuada, seja por meio de minicursos, ou mesmo 

grupos de estudo, pautando-se na compreensão que o professor tem de alguns 

conteúdos, ou ainda, a respeito da utilização de ferramentas, por exemplo, 

softwares. A ênfase está no processo de ensino e aprendizagem, na reflexão 

sobre a própria prática e no desenvolvimento profissional. 

Os trabalhos que se referem à formação inicial procuraram explorar as 

expectativas dos professores com relação ao curso, ou mesmo a identificação de 

conhecimento matemático ou estatístico. 

a) Formação inicial, com licenciandos – expectativa/conhecimento do 

professor  

Exploração de conceitos, conhecimento, expectativas com relação a 

conteúdos específicos (4); professor das séries iniciais e o conhecimento 

matemático; (1) conhecimentos escolares matemáticos das séries iniciais 

nas atividades de estágio supervisionado e Prática (1). 

b) Formação em serviço – identificação de domínio/conhecimento de 

técnicas de ensino: 

Utlização de softwares no estudo de quadriláteros notáveis e em 

atividades básicas de geometria (2); as contribuições para a prática dos 

professores que constroem e aplicam Webquest (1); Etnomatemática (1); 

fractais (1); tratamento da informação (1) e modelagem (1). 

c) Foco na ação conjunta, ou seja, grupos de estudos: 

Desenvolvimento profissional a partir da reflexão sobre a própria prática 

(3), Desenvolvimento profissional e a pesquisa (1). 

 

Este eixo temático aponta que as pesquisas referentes à formação de 

professores que ensinam Matemática, em grande parte, dão destaque à formação 

continuada, seja por meio de minicursos ou mesmo grupos de estudo, 

representando, aproximadamente, 65% do eixo. Desse total, 41,5% vêm se 

pautando pela compreensão que o professor tem de algum conteúdo, ou mesmo, 

da utilização de ferramentas como, softwares. Com relação aos grupos de 

estudos, que representam 23,5%, destaca-se a discussão a propósito do 
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processo ensino e aprendizagem de alguns conteúdos, a reflexão acerca da 

própria prática e o desenvolvimento profissional. 

Os trabalhos que dizem respeito à formação inicial correspondem a 29,0% 

deste eixo e vêm explorando a expectativa dos alunos com relação ao curso, ou 

mesmo, a identificação de conhecimento matemático ou estatístico. 

Somente uma pesquisa refere-se ao formador de um curso de Pedagogia; 

6,0% exploram os saberes matemáticos que importam para as séries iniciais.  

 

Eixo 6 – As pesquisas envolviam professores das séries iniciais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio e professores do Ensino Superior. Os trabalhos 

procuravam enforcar a resolução de problemas e a concepção e ou prática do 

professor com os conteúdos de Matemática. 

a) Concepção e/ou prática do professor com os conteúdos de 

Matemática 

Estatística (3); História da Matemática realizado com professor de Ensino 

Superior (1); Uso de calculadora(1) e Conceito de fração (1). 

b) Saberes matemáticos do professor/conhecimentos/procedimentos 

Professores polivalentes, leitura e interpretação de tabelas e gráficos (1); 

resolução de problemas enfocando desigualdades e inequações 

logarítmicas (1); diagnóstico com relação ao nível de conhecimento 

estatístico do professor (1) e procedimentos ao ensinar conteúdos 

estatísticos (1). 

Neste eixo, dentre as dez pesquisas, três trabalharam com professores das 

séries iniciais, dois com professores do Ensino Fundamental, três com 

professores do Ensino Médio, um com professores do Ensino Superior e um com 

professores do Ensino Fundamental e Médio. 

O mapeamento revela que uma quantidade significativa das pesquisas está 

voltada para os professores, sejam eles ainda em formação (inicial) ou em 

serviço. 
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Somando-se o eixo 4 e o eixo 5, há um total de 27 pesquisas, exatamente 

20% do total das pesquisas produzidas nesse período. 

 

Eixo 7 – Os trabalhos deste eixo trataram da abordagem histórica da 

Matemática, ou da abordagem histórica da Educação Matemática, assim 

distribuídos: 

a) (1) trata da trajetória de vida e obra do Matemático Português J. A. da 

Cunha (1); contribuição do matemático Sylvio de Lima Nepomuceno 

para a história da Educação Matemática (1); 

b) abordagem histórica de conteúdos segundo os PCN (1); o zero como 

elemento integrante da Matemática e as dificuldades de integração (1);  

c) (1) Projeto Minerva e o resgate da disciplina Matemática (1); 

investigação sociocultural de monumento (1); 

d) livro didático e o surgimento de editoras (1), (1) história da Matemática, 

como elemento motivador e auxiliador no processo ensino aprendizagem 

(1). 

 

Eixo 8 – Os trabalhos a seguir, representados por esses eixos, procuravam 

investigar a Matemática informal, ou não escolar, presente em determinados 

contextos culturais, numa abordagem da Etnomatemática. 

a) Matemática Financeira (1); marcenaria em um contexto de formação de 

professores (1); conceitos matemáticos usados por pedreiros; (1) regra 

de três e porcentagem em calculo trabalhista; (1) conceitos de incógnita, 

variável e equação do 1º grau pautada na modelagem (1); 

Etnomatemática dos remanescentes do quilombo de Palmares (1) e 

Etnomatemática e a cultura digital (1). 

 

Eixo 9 – Os estudos deste eixo apresentam algumas particularidades por 

abranger questões diferenciadas, de modo que não se inseriram nas temáticas 

anteriores.  
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Profissionalidade e identidade do professor (1); o papel do professor 

perante as atividades investigativas e dificuldades de ensino e/ou 

aprendizagem (1); dificuldades individuais dos estudantes com relação ao 

conhecimento matemático (1); a afetividade no processo ensino e 

aprendizagem de Matemática (1); diferença no processo de aprendizagem 

dos alunos na resolução de tarefas (1). 

 

Para melhor visualização, são apresentados, no gráfico 1, os eixos 

temáticos da produção acadêmica e os respectivos números de pesquisas 

produzidas  

 

Grafíco 1. Quantidade de pesquisa por eixo temático 
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No quadro abaixo, uma visão geral das pesquisas produzidas no período 

2004-2008 por ano, por níveis de ensino, bem como com professores e 

licenciandos. 
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Quadro 10. Quantidade de pesquisa por ano e por níveis de ensino 

Níveis de ensino 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Séries iniciais   02 02 01 05 

5ª a 8ª série Ensino fundamental  03 03 16 17 39 

Ensino Médio 01 04 03 22 14 44 

Ensino fundamental e Médio   03 02 04 02 11 

Ensino Superior  01 02 03 03 09 

Com professores da Educação Básica   02 03 04 09 

Com licenciandos  01 01 03 02 07 

Nível de Ensino não definido  04  03 04 11 

Total 01 16 15 56 47 135 

 

Constata-se que todos os níveis de ensino foram contemplados nas 

pesquisas realizadas pelos egressos. O percentual de cada nível está assim 

representado: o menor índice de pesquisa concentra-se nas séries iniciais, ou 

seja, corresponde a 3,5% das pesquisas produzidas. Acredita-se que este índice 

pode ser justificado, levando-se em conta que os professores procuram fazer 

pesquisas para resolver as dificuldades encontradas no nível de atuação; em sua 

maioria, são professores que lecionam Matemática no segundo segmento do 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio.  

As pesquisas referentes ao Ensino Fundamental, mais especificamente de 

5ª a 8ª séries, correspondem a aproximadamente 29% do total das pesquisas 

produzidas; o percentual das pesquisas voltadas ao Ensino Médio é de 32,5%.  

Os níveis de ensino Fundamental e Médio, assim como os níveis não 

identificados correspondem, respectivamente, a 8% do total. As produções que 

têm como foco o Ensino Superior (curso ou professor formador) e professores da 

Educação Básica (incluem-se aqui os níveis de ensino: séries iniciais e as do 

Ensino Fundamental e Médio) representam 13% do total. As pesquisas com 

licenciandos em Matemática correspondem, aproximadamente, a 5%. 

Considerando que o Mestrado Profissional destina-se primordialmente aos 

docentes em exercício, e conforme a Portaria 80/98, que indica a articulação do 

ensino com a aplicação profissional, o panorama das produções de pesquisa 

apresentado acima aponta essa coerência/articulação.  
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CAPÍTULO II 
 

 

O MESTRADO PROFISSIONAL: DILEMAS E TENSÕES 

 

 

Este capítulo destaca os principais argumentos que levam a CAPES a se 

posicionar a favor do Mestrado Profissional tendo em vista as novas 

configurações demandadas por um público que requer formação extra-

acadêmica. Nesse contexto de formação surgem tensões relacionadas aos 

objetivos do curso e ao valor de seu título. Outro foco de polêmica refere-se ao 

rigor científico das pesquisas produzidas no âmbito do Mestrado Profissional. 

Discutem-se também aqui, os cursos de especialização Lato Sensu, os cursos de 

Mestrado Profissional e as demandas por profissionais para o mercado de 

trabalho, além de outras questões relacionadas ao autofinanciamento, e às 

tensões geradas por uma parcela da comunidade científica que não tem visto com 

bons olhos essa modalidade. 

 

 

2.1 O Mestrado Profissional e sua implantação em bases 

estruturadas para a formação acadêmica  

 

A Portaria Normativa número 7/2009 – já referida anteriormente –, que 

apresenta o mestrado profissional no âmbito da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), é assinada pelo 

Ministério da Educação e institui, como política de governo, o Mestrado 

Profissional, delegando à CAPES, a regulação da oferta  e  avaliação dos cursos 

nessa modalidade. 
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É importante destacar que, pela primeira vez, desde a instituição do 

Mestrado Profissional pela Portaria Normativa n. 47/1995 da CAPES, e a 

subsequente regulamentação feita pela Portaria 80/1998, também da CAPES, o 

Ministério de Educação chama diretamente para si, como poder executivo, a 

decisão sobre a oferta e a regulação desses cursos. 

No V Plano Nacional de Pós-Graduação (V PNPG) para o período 

2005/2010 estão expressos os objetivos da Pós-Graduação, entre eles, a 

formação de quadros para mercados não acadêmicos. 

De acordo com o V PNPG, nesse processo de dinamização e 

diversificação do sistema de Pós-Graduação no Brasil, uma das demandas a 

serem atendidas refere-se à formação de recursos humanos para as empresas, 

tendo em vista que a modernização dessas instituições requer recursos humanos 

altamente capacitados, e formados em condições apropriadas (p. 60). 

Esse objetivo expressa a necessidade e a demanda de um público que 

almeja qualificação voltada para a atuação e prática profissional. No entanto, tal 

movimento de formação para setores não acadêmicos depara-se com um sistema 

tradicionalmente instituído em bases estruturadas para a formação acadêmica, 

voltadas à formação de professores para o Ensino Superior, com finalidades 

claramente definidas para a pesquisa e docência.  

É nesse contexto que se instaura a polêmica a respeito do Mestrado 

Profissional. De um lado, o Ministério de Educação, compreendendo a CAPES e o 

Conselho Nacional de Educação regulamentando a oferta de cursos de Mestrado 

Profissional, dispondo-se a fomentar cursos novos; de outro, a comunidade 

acadêmica que permanece dividida entre as áreas que oferecem o Mestrado 

Profissional e as que reagem a ele, como tradicionalmente as áreas de Educação 

e Direito (FISCHER, 2010, p. 3). 

Fischer, em 2003, já havia identificado as ambiguidades e as tensões, e 

denominado tais aspectos como "síndrome bipolar da pós-graduação brasileira" 

(p. 120). Essas ambiguidades revelam uma oscilação entre valores, padrões e 

critérios estritamente acadêmicos, e as exigências de formação no mundo do 

trabalho. E argumenta, ainda, que o Mestrado Profissional é a forma mais visível 

de disputas ideológicas entre áreas do conhecimento e entre lideranças 
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acadêmicas que defendem tradições versus inovações, como se fossem 

excludentes, reforçando a inércia estrutural e a hipervalorização do eixo 

acadêmico.  

O V PNPG 2005/2010 aponta esse enrijecimento do modelo da Pós-

Graduação estritamente acadêmico no Brasil, 

Por muito tempo, dos anos sessenta até o início da década de 
noventa, não parecia haver dúvidas sobre o lugar do mestrado e 
do doutorado na formação de pós-graduandos especialmente 
voltados para a área acadêmica, dada a dinâmica interna das 
instituições que o Parecer veio regulamentar (p. 42). 

 

Embora no início, a Pós-Graduação regulamentada em sua Portaria 977/65 

fosse orientada para um modelo flexível, ao longo de seu desenvolvimento ela foi 

perdendo essa característica no interior das instituições. 

O que levou o Programa de Pós-Graduação no Brasil a tomar essa 

característica de exclusividade Acadêmica, segundo V PNPG 2005-2010, tem a 

ver com a experiência bem sucedida na expansão e na qualidade do sistema de 

Pós-Graduação. Pode-se, de certa forma, atribuir o sucesso à política de fomento 

implementada pelo governo com financiamento público e à institucionalização de 

um processo contínuo de avaliação criado pela CAPES em meados dos anos 

1970. Esse modelo de avaliação, interpretado de forma rígida, contribuiu para 

consolidar um modelo marcadamente sequencial (mestrado/doutorado) 

Gatti (2001) ressalta que há ainda um discurso sobre a Pós-Graduação 

Stricto Sensu, que traduz a perspectiva de uma elite que identifica os mestrados 

como formadores de pesquisadores.   

Concebem-se os cursos de mestrado e doutorado para uma elite 
pensante, para a formação dos pesquisadores por excelência e, 
por isso, sua expansão é tratada como devendo ser contida, e sua 
avaliação centralizada para melhor controle. (p. 110). 

 

Como já mencionado, a área da Educação tem se manifestado 

contrariamente à Portaria que rege a normatização do Mestrado Profissional. No 

entanto, Nozella (2006) afirma que “um novo posicionamento tem sentido a partir 

de uma nova configuração da problemática”. 
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O autor não discorre sobre essa nova configuração da problemática, mas 

nos leva a pensar nas novas exigências em função das mudanças que 

“rapidamente nos conduziram ao que hoje se designa por Sociedade da 

Informação e do Conhecimento, aumentando, dessa forma, o leque de 

expectativas em relação aos sistemas educativos e intensificando o volume de 

exigências das escolas e dos seus professores” (MORGADO E FERREIRA, 2006, 

p. 61), configurando-se numa busca, pelos professores, por atualização e 

aprofundamento dos seus conhecimentos, e de novos saberes. 

Esse contexto de novas exigências e de nova configuração de formação na 

área de Educação não justificaria o Mestrado Profissional para professores da 

rede pública Estadual e Municipal? 

Nozella (2005) alerta que a distinção entre diplomas referentes ao 

Mestrado Acadêmico e Profissional numa mesma instituição acaba por 

estigmatizar os diplomados, 

[...] por mais que se queira suavizar as diferenças, afirmando, por 
exemplo, que o mestrado acadêmico forma o pesquisador 
propriamente dito, enquanto o mestrado profissional forma um 
indivíduo que sabe apenas ter acesso aos resultados da pesquisa 
(p. 3). 

 

Entende-se que esse seja um dos desafios impostos às instituições que 

optam pela manutenção dos dois tipos de mestrados. Não se pode esquecer, 

entretanto, que os documentos reforçam que o mestrando realizará uma pesquisa 

da prática que se dá na sua trajetória profissional, ou seja, no caso da área da 

Educação, sobre sua prática como professor. 

Mesmo entendendo a complexidade da Educação, hoje, demandando 

novas formas de aprender e ensinar, ainda é muito difícil romper com contextos 

tradicionalmente instituídos. Mesmo com essas barreiras, o Mestrado Profissional 

vai se firmando e ganhando espaço na área de formação voltada para 

profissionais que almejam qualificação em suas especificidades de atuação 

profissional. 
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Observa-se um avanço considerável nessa modalidade de Pós Graduação, 

como revelam os dados a respeito da implantação dos cursos nos últimos anos. 

Segundo a CAPES são avaliados 292817 programas. Desses, 284 são voltados à 

formação de Mestres Profissionais nas mais diversas áreas. Mesmo assim, ele 

representa apenas 9,69% dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 

recomendados. Na região Sudeste concentra-se a maioria dos cursos dessa 

modalidade – 151; a região Sul ocupa o segundo lugar, com 59; o Nordeste, o 

terceiro lugar, com 47; o Centro-Oeste, o quarto lugar, com 18 e, por último, o 

Norte com apenas nove cursos. 

Nas normas específicas de credenciamento e avaliação para essa 

modalidade de curso anunciada pela Portaria 07/2009, o MEC espera que muitas 

instituições que oferecem cursos de especialização – Pós-Graduação de 

excelência apresentem propostas para sua transformação em mestrados voltados 

para o campo profissional. 

Essa proposta de transformação revela questões preocupantes: “Quais 

aspectos da avaliação seriam priorizados nessa substituição de uma modalidade 

para outra? Qual a relação do Mestrado Profissional com o conhecimento 

científico? Que papel ocuparia a pesquisa no Mestrado Profissional?”.  

Já, dentre as questões voltadas para a estrutura do curso, colocam-se: “A 

carga horária de um curso de Mestrado Profissional seria a mesma nesse 

processo de transformação? O público que procura o curso de especialização 

teria disponibilidade para dedicação intensiva como a exigida nessa modalidade? 

Esse público seria o mesmo que busca um curso de especialização?”.  

 

 

2.2  Possibilidades de transformação de cursos Lato Sensu em 

Mestrado Profissional 

 

O posicionamento do Ministro da Educação, Fernando Haddad, é revelador 

de que o MEC entende que os bons cursos de especialização Lato Sensu no 

_____________ 
17 Relação de cursos recomendados e reconhecidos pela CAPES. Site disponível em:  

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelaçaoCursos. Acesso em 10/10/10. 
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Brasil poderiam ser regidos pelas normas que disciplinam o Mestrado 

Profissional. Em discurso pronunciado em 200918, uma das justificativas trazidas 

por ele diz respeito ao atraso que foi detectado em relação à trajetória formativa 

de muitos profissionais que fazem um curso de especialização. 

Nessa perspectiva do Ministro quando se refere ao atraso em relação à 

trajetória formativa, fica subentendido que o Mestrado Profissional deve ser uma 

etapa que leva ao Doutorado, o que não ocorreria se os profissionais fizessem um 

curso de especialização. 

É nessa direção apontada pelo Ministro – transformar cursos Lato Sensu 

em Mestrado Profissional na forma como estão organizados sem a exigência de 

uma pesquisa mais densa e uma avaliação rigorosa – que ocorrem as primeiras 

críticas.  

Vai se revelando uma preocupação – do ponto de vista acadêmico, 

epistemológico e científico – com o rigor na avaliação, uma vez que a 

continuidade, numa etapa posterior ao Mestrado, ou seja, num Doutorado, exige 

do estudante um percurso anterior de experiência e um primeiro mergulho nas 

grandes teorias. 

Por essa razão defende-se que não é qualquer curso de especialização 

que pode ser transformado em Mestrado Profissional. 

Retomando a Portaria normativa de 2009, destacam-se aqui as várias 

possibilidades de trabalhos de conclusão de curso, tais como, patentes e registros 

de propriedade intelectual; materiais didáticos instrucionais; produção artística, 

dentre outras, além da tradicional dissertação. O que se percebe nessas normas 

anunciadas sobre o trabalho de conclusão de curso é que nem todas vão atender 

a todo tipo de Mestrado Profissional. Um dos exemplos, no caso de patente e 

registro de propriedade intelectual, é a área de Engenharia, em que existe uma 

possibilidade maior de criação de projetos que necessitam de registro e patente. 

A Educação está dando os primeiros passos no mundo dessas ideias. Um 

_____________ 
18 Mestrado Profissional terá normas próprias para credenciamento e avaliação. Publicado pela assessoria de 

Imprensa da CAPES, em 23 junho de 2009, às 14h50. 
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exemplo é a produção de software e materiais didáticos instrucionais. O que a 

norma garante em todas as áreas é a tradicional dissertação. 

 

 

2.3 Composição do quadro docente e objetivos do Mestrado 

Profissional: as posições divergentes 

 

Outro destaque da normativa é o requisito de que parte do corpo docente 

do Mestrado Profissional seja composto não apenas por mestres e doutores, mas 

também por professores com experiência profissional reconhecida. Mesmo no 

caso dos doutores e mestres, o perfil de formação, segundo o documento, deve 

estar relacionado com a prática. 

O documento deixa subentendido que, do ponto de vista da experiência 

profissional, e em relação a algumas áreas, bons profissionais com um padrão de 

conhecimento e uma experiência reconhecida, mesmo sem Doutorado, poderiam 

atuar como professores nos cursos de Mestrado Profissional.  

Cria-se, dessa forma, um ponto de tensão com relação à composição 

equilibrada do corpo docente integrado por doutores, profissionais e técnicos com 

experiência. Como seria possível, num ambiente acadêmico, o profissional não 

titulado orientar, ou mesmo avaliar, um trabalho dissertativo baseado nas normas 

científicas, se não está familiarizado com a formalização de uma pesquisa 

científica? 

Vale destacar também que, em muitas áreas, pela carência de formação, 

não seria possível constituir um quadro de professores somente com doutores. 

A implantação do Mestrado Profissional é desafiadora. Como dito 

anteriormente, não é fácil romper com o naturalmente instituído para trabalhar 

com públicos que buscam uma outra qualificação, que não exclusivamente a de 

pesquisador. A demanda por curso nessa modalidade, segundo a Normativa 

07/09, deverá dar ênfase a princípios como o de aplicabilidade técnica e 

flexibilidade operacional; além disso, o documento indica que a formação deverá 

visar à exposição dos alunos aos processos da utilização aplicada dos 
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conhecimentos e ao exercício de inovação com a valorização da experiência 

profissional. 

O documento evidencia o caráter de um Mestrado voltado essencialmente 

para as questões da prática profissional. A normativa em seu Art. 4º destaca os 

objetivos do Mestrado Profissional: 

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, ou local; 

III – promover a articulação integrada da formação profissional 
com entidades demandantes 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. 

 

Esses objetivos indicam que o direcionamento do  Mestrado Profissional  

está para a produção de conhecimento aplicado, enquanto que o Mestrado 

Acadêmico está  para a produção de ciência. Esses objetivos apresentados em 

seu artigo 4º denotam que a CAPES vem apostando na formação voltada para os 

aspectos práticos ao colocar ênfase em problemas externos à Academia; além 

disso, sedimenta uma larga ponte de mão dupla entre a comunidade acadêmica e 

os demais setores da sociedade, principalmente os relativos às atividades 

tecnológicas. 

Os objetivos do Mestrado Profissional e do Mestrado Acadêmico da forma 

como estão apresentados parecem esclarecedores quanto às suas distinções. No 

entanto, foi se constituindo ao longo dos tempos, uma inversão conceitual do 

termo “Academia”. Nosella (2006), na tentativa de entender o significado e a 

diferença específica entre o Mestrado Acadêmico e o Mestrado Profissional, 

busca em Platão a definição de Academia: 
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Sabemos que Academia era a escola que Platão dirigia no jardim 
de um nobre cidadão grego chamado Academo. Ao longo do 
tempo, na civilização ocidental, o termo foi significando escola 
superior, nem sempre sinônimo de universidade. Academias e 
universidades identificaram-se na noção de escola superior, mas 
enquanto as academias eram instituições voltadas prioritariamente 
aos saberes práticos (daí academias navais, aéreas, etc.), as 
universidades voltavam-se aos saberes intelectuais, mais 
abstratos. (p. 2). 

 

O que o autor argumenta  é que ocorreu uma inversão de sentido com 

relação ao termo “acadêmico”. Atualmente, as universidades denominam 

“Mestrado Acadêmico” os cursos que têm prioritariamente o cultivo de saberes 

intelectuais, abstratos, teóricos e de pesquisa propriamente dita. O termo 

“profissional” originário do latim profero refere-se a 

[...] alguém que leva aos outros uma competência específica e 
oferece um serviço reconhecido, prática e formalmente, pela 
sociedade. O fato é que o termo acadêmico e profissional se 
diferenciam, mas também se sobrepõem, ou seja, pouco ou nada 
ajudam na distinção dos dois cursos. (p. 2). 

 

Em se tratando de Mestrado Profissional na área de Ensino, a 

sobreposição é mais evidente do que em cursos mais técnicos. Existem situações 

em que fica difícil uma delimitação das duas modalidades. Essa dificuldade de 

delimitação justifica-se, em parte, pelo fato de os cursos de Mestrado Profissional 

na área de Ensino serem concebidos, em sua maioria, a partir de um programa já 

existente e consolidado  de Mestrado Acadêmico. 

Nosella (2006) tem apontado que, na área de Educação, a imprecisão 

conceitual e a impropriedade terminológica são reflexos do mundo real, sobretudo 

porque a maioria dos candidatos ao Mestrado ou Doutorado já atuou 

profissionalmente: 

[...] todo o trabalho docente é ao mesmo tempo acadêmico  
profissional: o estudo, a teoria, a pesquisa e as práticas 
acompanham o professor/educador na sua dedicação profissional, 
quer na educação infantil, quer na escola média, quer na superior 
(p. 2).  

 



 95

Além dessa imprecisão conceitual e terminológica, outra preocupação com 

o Mestrado Profissional – e talvez a maior crítica contra ele – diz respeito ao 

paradoxo existente entre os seus objetivos e o valor de seu título. De acordo com 

a informação veiculada no site da Capes19: 

o “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). 

 

Silveira e Pinto (2005) fazem algumas indagações com relação a essa 

contradição: 

por que um mestrado com objetivo apenas de capacitação 
profissional garante a qualificação à docência? Como um docente 
poderá valer-se de seu diploma para fins exclusivamente 
acadêmicos, quando seu programa de mestrado profissional tem 
finalidades outras que não a formação de docente pesquisador, 
considerando ainda que a Capes exige padrões rigorosos de 
pesquisa na avaliação dos docentes das IES? Em suma, como 
ambas titulações podem ser equivalentes se possuem objetivos 
distintos? (p. 42). 

 

No Mestrado Acadêmico pretende-se, por meio da imersão da pesquisa, 

formar, a longo prazo, um pesquisador. O Mestrado Profissional, segundo os 

documentos, não considera essa  preocupação como primeira, visto que o 

objetivo é formar alguém para atuar no mundo externo à Academia. No entanto, 

os egressos do Mestrado Profissional terão os mesmos direitos atribuídos ao 

Mestrado Acadêmico, sobretudo em relação à carreira docente.  

Severino (2006) aponta um grave equívoco na política nacional de Pós-

Graduação e argumenta que esta modalidade 

 

 

_____________ 
19 http://www.capes.gov.br/duvidas-frequentes/2376 - acesso em 05/10/2010. 
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(...) trará pesadas conseqüências para o futuro desse nível de 
ensino. Apesar de todas as cautelas tomadas pela CAPES, 
expressas em suas Portarias, no sentido de garantir critérios para 
a recomendação, acompanhamento e avaliação dos referidos 
cursos, não haverá como evitar seu impacto negativo da 
característica básica da pós-graduação strictu sensu, qual seja, a 
pesquisa. Efeitos perversos advirão, sem nenhuma dúvida, para o 
mestrado acadêmico, a começar pela ambigüidade de uma 
mesma nomenclatura para designar duas categorias, em princípio, 
muito diferenciadas de curso de pós-graduação. (p. 3) 

 

Na avaliação do autor, com a implantação dessa modalidade alternativa, 

pode haver uma descaracterização do Mestrado Acadêmico tal como foi pensado 

e consolidado ao longo dos anos – um espaço de formação sistemático de 

pesquisadores. Ressalta ainda que o sucesso do referido curso deve-se, em 

grande parte, à eficácia da atuação da CAPES quanto à política de fomento, à 

prática de acompanhamento, e critérios de avaliação  que vêm  sendo 

desenvolvido há mais de 20 anos. 

Neste sentido, Nosella (2005, p. 1) reforça a posição de Severino ao trazer 

para discussão a Portaria Normativa 80/98. Em seus argumentos contrários a 

essa proposta de Mestrado considera que [...] “em vez de aprofundar e 

aperfeiçoar essa cultura, ainda tênue, opta-se por novidades pouco claras que 

perturbam sua consolidação”, destacando as principais objeções sistematizadas 

em seis enfoques: a falta de propriedade nos termos, de clareza nos conceitos e 

de distinção nas práticas; a dinâmica da tradição e da cultura; o posicionamento 

da área de Educação; a integração entre teoria e prática; a questão da avaliação 

e a questão financeira. 

Severino (2006) reconhece a necessidade e a responsabilidade das 

instituições universitárias em relação às iniciativas de atendimento específico da 

demanda de atualização e aprimoramento técnico dos profissionais das diversas 

áreas do conhecimento. No entanto, destaca a ambiguidade ao se falar de Pós-

Graduação em relação à profissionalização, e aponta que qualquer 

aprimoramento profissional, no sentido de apropriação das inovações 

tecnológicas, de novos produtos do conhecimento e de novas habilidades, só 

pode ser feito numa fase posterior à graduação. Do ponto de vista do autor, 
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O modo de o profissional manter-se atualizado, sempre 
capacitado para o exercício de sua profissão, com a devida 
competência, demanda formas especiais de abordagem e 
apropriação dessas inovações. (...) certamente não é a 
modalidade de mestrado acadêmico, tal como foi pensada e 
implementada até o momento que poderá responder a essa 
necessidade imediata. Isso é coisa bem percebida há bastante 
tempo, quando se introduziu na legislação e na prática, a distinção 
entre lato sensu, distinção que apesar de pouco fundamentada em 
conceituações claras e explícitas, deixa bem marcada uma 
diferença fundamental. Não se trata de diferença de grau em 
termos de inferioridade ou de superioridade qualitativa. Trata-se 
de diferença de objetivos e de finalidades. (SEVERINO, p. 04). 

 

Destaca ainda que a modalidade de Pós-Graduação Lato Sensu procura 

responder às necessidades de aprimoramento profissional em curtos espaços de 

tempo por meio de cursos de Especialização, enquanto que a Pós-Graduação 

Stricto Sensu – cursos de Mestrado e de Doutorado – procura, até o presente 

momento, atender a outra necessidade básica da Ciência e da Cultura no Brasil, 

ou seja, a da pesquisa, da produção de conhecimento novo e da formação 

sistemática de novos pesquisadores. 

Já Ribeiro (2006), em sua clarificação das finalidades dos cursos Stricto 

Sensu e Lato Sensu, enfatiza que tanto o Mestrado Acadêmico quanto o 

Mestrado Profissional avaliados pela CAPES compartilham de duas 

características principais: 

[...] primeira, eles passam por um crivo de rigor que atesta sua 
qualidade; segunda (e de alguma forma ligada à primeira), eles 
promovem uma mudança no perfil do aluno, um salto qualitativo 
em sua formação. 

 

Esse salto qualitativo na formação do aluno que Ribeiro destaca como uma 

das finalidades do Mestrado Acadêmico e Mestrado Profissional não é a 

preocupação principal dos cursos Lato Sensu, segundo o autor, 

Já o lato sensu não pretende trazer ao seu aluno um salto 
qualitativo, pelo menos em princípio ou como regra. Ele pode ser 
considerado como uma atualização, uma especialização, em 
suma, como um conhecimento que se agrega – e que por isso 
mesmo pode ser repetido várias vezes ao longo da vida. (p. 314) 
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Para o autor, no Mestrado ou Doutorado, o que se pretende é uma 

mudança de qualidade na formação do aluno, visto que ele não está sendo 

treinado ou informado, ele está sendo formado: 

todo curso de atualização ou de informação, por melhor que seja, 
deve estar fora do Stricto Sensu. No Mestrado Profissional 
espera-se que a pessoa, mesmo não pretendendo depois ser um 
pesquisador, incorpore certos valores e certas práticas com a 
pesquisa que façam dela, em definitivo, um usuário privilegiado da 
pesquisa. (2006, p. 214).  

 

Embora a grande tensão revelada pelos documentos que tratam do 

Mestrado Profissional seja a questão da pesquisa, nesse extrato  do texto de 

Ribeiro, ela não está descartada. A pesquisa parece ser o elemento chave 

também no do Mestrado Profissional. 

Ainda tentando delimitar a diferença entre cursos de especialização Lato 

Sensu e Mestrado Profissional, Silveira & Pinto (2005) em seu artigo “Reflexões 

necessárias sobre o Mestrado Profissional” apontam a falta de uma política de 

avaliação dos cursos Lato Sensu, como as aplicadas nos cursos de Mestrados e 

Doutorados.  

Nesse sentido, pode se dizer que a Pós-Graduação Lato Sensu foi deixada 

de lado na política de educação brasileira, apenas sendo lembrada mais 

recentemente, 

[...] quando o Ministério da Educação, em 2004 iniciou um 
cadastro, com o intuito de realizar um mapeamento completo dos 
programas existentes no País. Sendo assim, impossível não sentir 
os reflexos desse abandono do profissional/estudante que busca 
um aperfeiçoamento após a conclusão de sua graduação sem a 
intenção de adentrar na carreira acadêmica. (2005, p. 39). 

 

Na atual conjuntura em que se encontram os cursos de Pós-Graduação 

Lato Sensu, parece que tanto o mercado, como os trabalhadores, insatisfeitos 

com essa modalidade – de qualidade discutível –, justamente por falta de um 

maior acompanhamento e avaliação, procuram o Mestrado Profissional por 

entender que a avaliação dos cursos pela CAPES é regidas por critérios de 
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qualidade na recomendação e na manutenção dos programas de mestrado e 

doutorado no país. 

Desse modo, pode-se dizer que Silveira & Pinto estão com razão quando 

dizem que 

um mestrado profissional viria a suprir a lacuna existente no 
sistema com relação à qualidade da pós-graduação Lato Sensu. 
De acordo com esse raciocínio, o profissional, de qualquer uma 
das áreas do conhecimento, buscaria o aperfeiçoamento dos seus 
estudos, num programa que teria uma rígida avaliação da 
comunidade acadêmica, garantindo assim sua qualificação. (2005, 
p. 39). 

 

Uma diferença conceitual entre as duas modalidades, Mestrado 

Profissional e Especialização Lato Sensu é destacada por Cazzola (2003)20:  

[...] entendo o Mestrado Profissional como uma modalidade de 
formação que, a partir de uma visão horizontal do conhecimento 
consolidado em um campo disciplinar (com as evidentes relações 
inter e multidisciplinares), busca enfrentar um problema proposto 
pelo campo profissional de atuação do aluno, utilizando de forma 
direcionada, verticalizada, o conhecimento disciplinar existente 
para equacionar tal problema. Não se trata de repetir soluções já 
existentes, mas de conhecê-las (horizontalidade) para propor a 
solução nova. Não é o caso, portanto, de ensinar técnicas – isto 
seria o objeto de um curso de Especialização. (...) 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. 
(p. 1). 

 

Um aspecto importante desse depoimento – e pode-se considerar como 

novo na análise do Mestrado Profissional – é essa questão de ser um curso que 

está em construção. A autora destaca que não se trata de produzir o já existente, 

mas de conhecê-lo na sua horizontalidade para propor uma solução nova. Não é 

possível trazer aqui solução nova, mas o depoimento de Cazzola deixa evidente a 

centralidade deste momento não só de busca por definições, e característica do 

_____________ 
20 O documento foi produzido, a pedido da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFMG, a título de contribuição 

para as reflexões sobre a possibilidade de criação do Mestrado Profissional na UFMG. Ele contém 
algumas ideias sobre questões que têm surgido no seio das discussões promovidas pela comunidade 
universitária. Site: http://www.foprop.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/Mestrado-profissional-
e-especializacao-Ana-Lucia-Gazzola.pdf. acesso em 30.06.2010. 



 100 

Mestrado Profissional, mas também de caminhos para ele. Uma dessas 

características  que se pode inferir é que o público que busca o Mestrado 

Profissional provavelmente não seja o mesmo que busca o Curso de 

Especialização, isto é, uma modalidade não substitui a outra, visto que no 

Mestrado Profissional não se pretende ensinar técnicas, mas produzir um 

conhecimento relacionado ao campo profissional e à prática profissional. 

Severino (2006), por sua vez, faz alguns apontamentos com relação às 

duas modalidades – o Mestrado Acadêmico e o Mestrado Profissional. Ele 

acredita ser injusto que o Mestrado, que se consolidou à custa de muitas 

dificuldades e limitações nestes últimos 35 anos, e que tem representado a mais 

significativa fonte de formação de pesquisadores, tenha outra característica, qual 

seja, a atualização de profissionais em ritmo acelerado, podendo, dessa forma, 

atropelar ou comprometer o objetivo do curso, que é formar pesquisadores. 

 
 

2.4  A questões relacionadas à pesquisa produzida no âmbito do 

Mestrado Profissional 

 

Mattos (1997) traz para discussão a Portaria 47 de 17/10/95, e aponta que 

o documento oficial deixa mais dúvidas do que definições, quando indica que “o 

curso deverá articular as atividades de ensino com as aplicações de pesquisas”,. 

o autor faz alguns questionamentos: Teria o documento querido referir-se à 

pesquisa aplicada? Ou estaria afirmando que dos mestrados profissionais mais se 

espera aplicação que produção de pesquisa? Ou não reconhece foro próprio à 

pesquisa profissional? (p. 155). 

Uma tentativa de buscar resposta para essas questões direcionou a análise 

feita neste trabalho para a normativa mais recente 07/2009, que identifica o 

Mestrado Profissional como uma modalidade de Pós-Graduadação 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-científicos e de 
inovação. 
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II – A formação de profissionais qualificados pela apropriação e 
aplicação do conhecimento embasado no rigor metodológico e 
nos fundamentos científicos. 

III – A formação 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. 

 

Como se pode constatar, também no documento atual não fica claro o que 

se espera do Mestrado Profissional em relação à  flexibilização das formas de 

trabalho final, ou seja, se é mais uma aplicação, apropriação ou produção de 

pesquisa. 

Desse modo, quando pensa em pesquisa para o Mestrado Profissional, 

Mattos (1997) faz as seguintes perguntas: “a qualidade dessas pesquisas estará 

alinhada aos padrões da pesquisa acadêmica? Em que se justificaria, contudo do 

ponto de vista científico, sua diferenciação em relação às formas da Pós 

Graduação tradicional?” (p. 155). 

O que é uma dissertação? – questiona o autor do ponto de vista 

sociológico. Da mesma forma, aponta que o formalismo e o rito dissertatório são 

reconhecidos por um determinado grupo assaz fechado. Pergunta-se: 

O que acontecerá se, e quando, submetermos pessoas de outro 
meio profissional, socialmente pertencentes às organizações e 
culturas empresariais, ao ritual de iniciação e promoção grupal, 
praticados com mestrandos em meios acadêmicos? (1997; p. 
157). 

 

E insere como desafio: 

Ou entendemos mais profundamente o sentido e as funções da 
formalização e do método científico para viabilizar-lhe utilização 
seletiva fora de seu berço cultural, a academia, ou acabamos por 
afirmar o virtual monopólio desta sobre a Ciência e, 
pretensiosamente, a aplicabilidade direta de seu produto na vida 
das organizações públicas e privadas, negando sentido específico 
da Pós-Graduação Stricto Sensu para meios profissionais. (1997; 
p. 157) 
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O autor comenta essa falta de clareza, questionando serem os mesmos 

meios e processos de rigor científico e formalização tradicional, os aplicados aos 

cursos de Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional e Doutorado. Assim, vai se 

confirmando que ainda não se tem uma resposta sobre o tipo de dissertação, ou 

suas características fundamentais quanto ao rigor científico. As orientações não 

deixam claras as diferenças existentes entre o rigor aplicado aos cursos, e a 

forma de avaliação relativo a cada modalidade. 

Além desses questionamentos com relação relação à formalização dos 

trabalhos produzidos no âmbito do Mestrado Profissional, é importante lembrar 

que, segundo a normativa 07/2009, pode haver um percentual de profissionais 

professores que não necessariamente tenham curso de Doutorado, mas 

apresentem um padrão de conhecimento e experiência reconhecidos  

Em se tratando de pesquisa, alguns setores da Academia acreditam que 

um curso não pode ser considerado “curso Stricto Sensu”, se for destinado 

somente à atualização profissional ou à incorporação de avanços tecnológicos, 

sem o tempo necessário para a apropriação e o amadurecimento no 

desenvolvimento de uma pesquisa, e sem haja uma relação com o conhecimento 

científico. 

Silveira e Pinto (2005) vêm revelando, também, suas preocupações com 

relação a uma inevitável substituição, a médio e longo prazo, dos estudantes do 

curso de Mestrado Acadêmico pelo curso de Mestrado Profissional:  

[...] para muitos estudantes surgirá o inevitável questionamento: 
para que fazer o mestrado acadêmico em no mínimo dois anos 
com uma necessidade expressa de uma defesa de dissertação, 
perante uma banca de examinadores composta só por doutores, 
se posso em um ano (ou num período menor do que o do 
Mestrado Acadêmico), com apenas um trabalho de investigação, 
uma análise, ou até mesmo um protótipo, ter o diploma de mestre 
com o mesmo valor acadêmico? (p. 45). 

 

Severino (2006) concorda com Silveira e Pinto (2005) ao levar em conta a 

própria realidade social, cultural e educacional do país – que tem sido marcada 

por grandes carências em todos os planos e níveis de formação – ao argumentar 
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que haverá um empobrecimento científico, se ficar somente a cargo do Doutorado 

a função de formar o pesquisador:  

E é por isso que, em nosso contexto sócio-histórico, será outro 
grave erro extinguir pura e simplesmente o Mestrado Acadêmico, 
deixando ao doutorado a tarefa de formar pesquisadores. Nem o 
Mestrado Profissional conseguiria, com êxito, substituir a tarefa do 
Mestrado Acadêmico com relação a essa formação inicial, pois 
isso não é de sua natureza. (p. 5). 

 

Destaca-se aqui que o Mestrado Profissional em Ensino de Matemática da 

PUC foge às regras do mencionado com relação à pesquisa produzida no âmbito 

dos cursos de Mestrado Profissional, uma vez que os estudantes fazem uma 

imersão em algumas questões relacionadas ao seu cotidiano escolar 

fundamentando-se em bases científicas e na produção de pesquisa. O curso tem 

também uma duração maior que a do Mestrado Acadêmico. No entanto, essa 

estrutura já está se adequando às novas regras propostas pela mais recente 

normativa 07/2009, com redução de carga horária, tendo como consequência um 

número menor de disciplinas. Entretanto a exigência de uma pesquisa com rigor 

científico é mantida.  

Já para Piquet et al (2005), o Mestrado Profissional constitui basicamente 

uma oportunidade de maior aproximação entre os trabalhos 
conduzidos pela universidade e as demandas existentes no 
campo social e profissional. As dissertações, geralmente são 
voltadas à interpretação da prática, ao delineamento de linhas de 
ação, mas sempre a partir do conhecimento de conceitos e teorias 
e da discussão de idéias. Permitem uma oportunidade de maior 
aproximação entre os trabalhos conduzidos pelas universidades e 
as demandas existentes no campo social e profissional, 
proporcionando um encurtamento dos prazos entre investigação e 
a sua aplicabilidade (p. 34). 

 

Pode-se dizer que ocorre um paradoxo: por um lado, a necessidade de 

profissionais com base na formação científica de ponta; por outro, a necessidade 

de formar profissionais que possam aplicar com a devida rapidez os novos 

recursos tecnológicos que o mercado produtivo precisa. Entende-se, dessa forma, 

que o mercado de trabalho espera uma resposta rápida com relação à atualização 

desse profissional, para  melhor competitividade e desenvolvimento da produção.   
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Esta urgência mostra, por si só, a necessidade de uma discussão mais 

aprofundada a fim de se compreender em quais bases se assenta a política oficial 

de Pós-Graduação voltada para qualificação dos profissionais que já estão 

atuando no mercado de trabalho, visto que um curso, para o qual se deseja uma 

formação com bases científicas e inovadoras, não pode ser aligeirado. 

Além de a pesquisa exigir tempo e dedicação, é preciso, ainda, cumprir 

com o cronograma da grade curricular de um programa de Mestrado composto 

por créditos que se referem às disciplinas e também a outras atividades 

curriculares, entre elas, congressos, seminários e participação em grupo de 

pesquisa. Severino (2006.) aponta o que pode ser feito:  

[...] é apropriar-se desses novos recursos, recorrendo inclusive 
aos resultados de pesquisas já realizados seja pelos cursos de 
pós-graduação acadêmicos, seja pelos outros institutos e órgãos 
de pesquisa. Não vão poder realizar nenhuma pesquisa inovadora 
em dezoito meses, [...] O que podem fazer é retomar e rearticular 
resultados já obtidos no campo de seu conhecimento e fazer um 
treinamento aplicativo dos mesmos de forma a preparar-se 
adequadamente para sua utilização mais ampla no processo 
produtivo de setores de sua área. (SEVERINO, p. 7). 

 

Como são muitos os questionamentos  em relação a essa modalidade – e 

motivos de muitas críticas –, Ribeiro (2005), em seu artigo “O Mestrado 

Profissional na Política atual da Capes”, destaca pontos discutidos no seminário 

promovido pela CAPES/MEC realizado na Unifesp, em São Paulo, no ano de 

2005, com o título: Para além da academia – A Pós Graduação contribuindo para 

a sociedade, cujo objetivo principal era debater temas relativos à geração de 

conhecimento e sua repercussão na sociedade, a partir de atividades 

desenvolvidas em cursos de Pós-Graduação. 

Ribeiro (2005) expõe os principais pontos que levam à adoção, pela 

agência, de uma modalidade de mestrado que se distingue do Mestrado 

Acadêmico: 
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O papel do Mestrado Profissional no desenvolvimento econômico 
e social do Brasil é defendido com base em três constatações: 
primeira, a sociedade atual requer uma formação cada vez mais 
qualificada, mesmo para setores que não lidam com a docência 
nem com a pesquisa de ponta; segunda, com o aumento das 
titulações no País, constata-se que boa parte dos mestres e uma 
parte significativa dos doutores encaminham-se para um destino 
que não é o ensino superior e, terceira, a inexistência de 
preconceito da Capes quanto à transferência de conhecimento 
científico para as empresas ou para o mercado. (RIBEIRO, 2005, 
p. 8). 

 

O autor destacou pontos incisivos, abordados no seminário que levaram à 

reflexão quanto à resistência ao Mestrado Profissional. Alguns setores 

acadêmicos acreditam que essa modalidade é de interesse das empresas e que, 

portanto, colocaria a Universidade a serviço delas. A CAPES, por entender que 

existe esse impasse quanto à modalidade, destacou que a Pós-Graduação pode 

ajudar no desenvolvimento econômico e social do país. Segundo Ribeiro (2005), 

não se pretende com o Mestrado Profissional 

[...] apenas aumentar a competitividade de nossos setores 
produtivos, o que é meta positiva de vários seguimentos da 
academia, mas causa receios, em outros, de que a pesquisa se 
torne subalterna em relação aos interesses do capital. Não é 
segredo que, sob esse aspecto e vários outros, a universidade 
divide-se entre aqueles que desejam maior interação com o 
mundo da produção e os que pretendem um compromisso maior 
com os setores sociais. (p. 9). 

 

Na verdade, a CAPES aposta nos dois caminhos, ou seja, tanto no 

desenvolvimento econômico do país, como também no desenvolvimento social. E 

considera importante esse diálogo entre as duas vertentes para que não ocorra 

efetivamente o incremento da produção econômica sem uma boa discussão de 

quem se beneficia com os ganhos de produtividade. 

Para Pinto & Silveira (2005), o Mestrado Profissional traz outro diferencial 

para a sociedade e para o próprio mestrando, 

 

 

 



 106 

que é justamente o produto final desse mestrado; a ênfase na 
adição de valor social ao mercado de trabalho e à comunidade em 
geral, focando a profissionalização e gestão das mais diversas 
formas de atividades sociais, empresariais, tecnológicas e até 
culturais. [..] a Capes aposta na soma do aspecto prático e teórico, 
com ênfase em problemas externos à academia [...] além de 
sedimentar uma larga ponte de mão dupla entre a comunidade 
acadêmica e os demais setores da sociedade, que necessitam de 
estudos e pesquisas de qualidade, principalmente, aqueles 
relativos às atividades tecnológicas. (p. 40).  

 

No entanto, no entender dos autores, o Mestrado Profissional apresenta 

distorções e equívocos  sendo merecedores de preocupações e críticas: 

O objetivo de capacitar melhores profissionais para as empresas é 
claramente aferido no Mestrado Profissional, porém, a formação 
de atores sociais não se apresenta com a mesma facilidade, pois 
tais profissionais não demandam apenas a junção de 
conhecimentos teóricos e práticos, mas também uma maior 
capacidade reflexiva que necessitará de um maior 
aprofundamento teórico próprio do mestrado acadêmico. Porém, 
se o foco do programa não for a formação de atores sociais, mas 
apenas e tão-somente sua capacitação para determinada 
problemática, indaga-se: será que essa não seria a função da 
especialização? (SILVA & PINTO, 2005, p. 40). 

 

Assim, há indícios de que a especialização regulamentada e com critérios 

de avaliação rigorosos com relação à qualidade dos cursos resolveria a demanda 

de capacitação desses profissionais. 

 

 

2.5  Os entraves do financiamento 

 

Outro ponto polêmico com relação ao Mestrado Profissional é que, desde a 

primeira Portaria da CAPES, o curso foi regulamentado para o autofinanciamento, 

sob a alegação de que não seria justo que os cofres das universidades públicas o 

financiassem. Isto constituiria uma transferência de recursos da educação pública 

para outros setores, privados ou não. Neste sentido, Ribeiro (2005) vem 

destacando um problema sério, 
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[...] porque a constituição Federal, ao proibir a cobrança do ensino 
público dos seus alunos, e a legislação vigente, ao incluir o 
mestrado profissional no seio da educação regular, impedem que 
as instituições de ensino superior (IES) públicas obtenham 
recursos diretamente do alunado – o que, por sua vez, é 
perfeitamente lícito para as IES privadas. Assim, essas últimas 
terão maior facilidade para instituir Mestrados Profissionais desde, 
obviamente, que aprovados pela Capes. (p.11) 

 

Vale destacar aqui que a CAPES e o Conselho Nacional de Educação, 

apesar de regulamentarem a oferta de cursos de Mestrado Profissional dispondo-

se a fomentar cursos novos, não têm uma política de fomento a Bolsa de 

Estudo21, com recursos públicos. O financiamento da bolsa para o Mestrado 

Profissional fica, geralmente, a cargo do setor privado. 

Um dos motivos – e talvez o mais relevante – que leva a CAPES à defesa 

do Mestrado Profissional, segundo Nosella (2005), é a questão da política de 

fomento à bolsa de estudos. Do ponto de vista do autor, houve uma enorme 

expansão de ingressantes na Pós-Graduação em nível Stricto Sensu, e o 

aumento das bolsas não tem acompanhado proporcionalmente essa evolução. 

Em razão disso, a CAPES tem defendido o Mestrado Profissional ao considerar 

que haverá empresas privadas que se disporão a financiar essa modalidade de 

curso por meio de bolsas de estudo, resolvendo,dessa forma, a questão do déficit. 

Diante do destacado pelo autor, o que se pode pensar é que a CAPES, por 

trás da defesa dos cursos de Mestrado Profissional, com um discurso que leva a 

enteder que objetiva atender a um público que almeja qualificação para o mundo 

do trabalho, justificado pela crescente demanda de formação extra-acadêmica, 

“oculta” esse outro lado – a questão de subsídios à bolsa de estudo; 

supostamente haveria um direcionamento de interessados para o Mestrado 

Profissional, resolvendo-se, dessa forma, a desproporcionalidade entre a 

demanda de ingressantes e bolsas disponíveis. 

É bom lebrar também  que alguns cursos de Mestrado Profissional fogem à 

regra de subsídio exclusivamente privado e têm se beneficiado da concessão de 

bolsas. É o caso da Educação. A Secretaria de Estado da Educação vem 
_____________ 
21 A CAPES/MEC formalizou a Portaria 289 em 24 de março de 2011, disponibilizando Bolsa Mestrado 

Profissional a distância para professores da Educação Básica. 
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concedendo bolsa para os mestrandos do curso de Mestrado Profissional, do 

Mestrado Acadêmico e Doutorado, o que tem possibilitado aos professores um 

aprofundamento de seus conhecimentos e possivelmente o desenvolvimento das 

competências do educador pesquisador, visando, contudo, a melhoria de sua 

atuação.  

Essa iniciativa da Secretaria Estadual de Educação vem revelando o 

compromisso do Estado com a valorização e a formação de seu quadro de 

professores do Ensino Fundamental e Médio.  

Ribeiro (2005), no entanto, para algumas áreas, aponta caminhos 

alternativos  que podem ser trilhados pelas IES22 públicas: 

Decisões do Conselho Nacional de Educação mantêm a proibição 
de cobrança do aluno, permitem, porém, que os recursos para o 
Mestrado Profissional venham de fontes externas à IES, ou seja, 
pode-se financiar o curso uma instituição, organismo ou empresa. 
(p. 11). 

 

Um exemplo fornecidopelo autor, dentre outros, refere-se a Secretaria da 

Saúde pública, que, por ser um órgão público competente, pode contratar o 

Programa de Pós-Graduação para aprimoramento da Rede Pública em uma 

cidade, ou conjunto de cidades, ou Estado. 

Outro exemplo hipotético, mencionado também pelo autor, seria um 

Mestrado Profissional voltado à melhoria da produtividade da cana-de-açúcar, 

mas que envolvesse também as seguintes questões: de poluição (queimadas e 

vinhoto derramado nos rios); sociais (êxodo rural, o recurso a uma mão de obra 

explorada) e econômicas (o papel do açúcar e do álcool na economia, sobretudo, 

agora com a retomada do álcool como combustível). 

Para o autor, um curso com este perfil tem por finalidade o 

desenvolvimento econômico e social do país. Ou seja, está voltado para o 

aprimoramento do conhecimento, e consequentemente para a melhoria da 

produção da mesma forma voltada para as questões sociais e econômicas. 

 

_____________ 
22 IES – Instituiçõe de Ensino Superior. 
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Esse caráter interdisciplinar do Mestrado Profissional pode levar programas 

de Pós-Graduação em Administração a assumir o desafio de titular mestres 

profissionais em Gestão de Saúde e em Gestão de Educação. Contudo, Ribeiro 

adverte ser salutar que as respectivas áreas assumam como questão sua, a 

formação, em nível elevado, dos gestores de que o serviço público necessita. 

As discussões com relação ao Mestrado Profissional têm contado com o 

apoio da área da Saúde e com baixa aceitação da área da Educação. De todo 

modo, Ribeiro (2005) acredita que deve se distinguir 

o Mestrado Profissional voltado à formação de professores, que é 
aquele que conta com maior oposição da área de Educação, e o 
Mestrado Profissional dirigido para a gestão educacional, que é 
hoje visto como prioritário. Ademais, assim como um Mestrado 
Profissional em gestão de Educação convém ser avaliado na área 
de Educação, que é a área “fim” do mesmo, mais que na 
Administração, cabe discutir se os cursos de Mestrado 
Profissional voltados à formação de professores deveriam ser 
apreciados na área de Educação ou na área propriamente “fim” 
dos mesmos – que pode até mesmo ser a das engenharias, no 
caso já aventado, de mestrados para formar professores de 
Engenharia. (p. 11) 

 

Existem pontos que precisam ser mais bem discutidos com relação à 

abrangência de formação profissional de cada área. O que não se pode é 

fecharem-se os olhos diante da arrebatadora integração econômica, quer das 

empresas, quer das tecnologias de informação e comunicação. Essas questões 

não podem ser minimizadas ou deixadas de lado. 
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CAPÍTULO III 

 

 

AS NOVAS CONFIGURAÇÕES DA PROBLEMÁTICA DA 

FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO 

PROFESSOR 

 

Neste capítulo, são apresentados alguns teóricos que fundamentam a 

análise do desenvolvimento profissional de egressos do Mestrado Profissional em 

Ensino de Matemática, na perspectiva dessa nova configuração da problemática 

que se apresenta à formação dos professores. 

 

 

3.1  Os desafios dos professores neste novo contexto de atuação 

profissional 

 

Vivemos numa época em que as sociedades se transformam 

vertiginosamente sendo, por isso, constantes os desafios de renovação e de 

melhoria. Exige-se, para o cidadão do século XXI, uma educação/formação que o 

prepare para poder se integrar numa realidade que muda continuamente e se 

torna cada vez mais complexa. 

Com as transformações que vêm ocorrendo no âmbito social, cultural, 

econômico e político  nos últimos anos, o leque de expectativas em relação aos 

sistemas educativos tem aumentado, assim como tem se ampliado o volume de 

exigências às escolas e aos professores. 
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O conhecimento tem se transformado numa velocidade maior à que 

estávamos habituados: “para se continuar a dar uma resposta adequada ao 

direito de aprender dos alunos, teremos de fazer um esforço redobrado para 

continuar a aprender”. (MARCELO, p. 8).  

Há de se considerar, ainda, que o professor tem, em seu cotidiano, 

confrontado situações novas e imprevisíveis. Uma delas é a forma como se 

apresenta o contexto educacional, em grande parte “decorrente da 

democratização do ensino e da emergência da escola de massas para as quais 

os professores não foram devidamente preparados”. (SILVA 2003, p. 106). 

O professor tem de lidar não somente com as questões da diversidade de 

alunos provenientes de diferentes classes sociais e culturais, e de fomentar uma 

variedade de situações de aprendizagem para responder as necessidades dessa 

diversidade, mas também, 

[...] demonstrar um conhecimento pedagógico e didátictico 
fundamentado para seleccionar e construir os melhores materiais 
e estratégias curriculares no contexto de sala de aula que se 
caracteriza por uma heterogeneidade e uma complexidade cada 
vez maiores. Espera-se que eles pensem sobre a sua prática, que 
mudem e se desenvolvam profissionalmente enquanto 
aprendentes ao longo da vida. (FLORES; 2003, p. 129). 

 

Essas novas demandas e exigências impressas pelo progresso das 

sociedades em transformação têm levado o professor a aprender a ensinar de 

forma diferente daquela com a qual foi ensinado. Nesse sentido, Flores (2003) 

destaca que, apesar das exigências, “a sua formação e os recursos 

disponibilizados têm permanecido (quase) inalterados em muitos países”. (p. 

129). 

A esse respeito, a autora comenta que as expectativas com relação ao 

professor são enormes e, muitas vezes, contraditórias. Ao mesmo tempo em que 

são acusados pelo mal que tem ocorrido no sistema educativo – por não 

conseguirem acompanhar com a devida rapidez as mudanças que lhes são 

impostas  pela sociedade – são vistos como elementos-chave nesse processo de 

mudanças e transformação.  
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Silva (2003) tem amparado suas discussões em De Landsheere (1996, p. 

95), ao apontar os desafios e o aumento de responsabilidade no modo de atuar 

do professor. 

A tarefa dos professores está, portanto, bastante alargada, tanto 
pelos problemas comportamentais dos alunos, como pelas 
sessões educativas suplementares que se acumulam sobre os 
ombros dos professores. Ora, estes nunca foram suficientemente 
preparados para dar cumprimento a estas tarefas, que em boa 
parte, são absolutamente novas. (p. 106). 

 

É nesse sentido da complexidade do ensino e do crescente aumento de 

responsabilidades impostas aos professores que Hargreaves (2003) acentua que 

do professor se espera “mais do que qualquer outro profissional”. (p. 33). 

Além das questões assinaladas com relação ao trabalho do professor, a 

eficácia com relação ao processo de ensino e aprendizagem tem sido colocada 

em cheque nos últimos tempos. Nesse sentido, Tardif (2004, p. 12) ressalta que 

aquilo que antes era “verdadeiro”, “útil” e “bom”, hoje já não o é.  

Algumas iniciativas têm surgido no sentido de esse contexto ser 

modificado. Melhorar a qualidade do ensino é bandeira defendida, hoje, por 

governantes, educadores e especialistas em Educação. Ensaiam-se soluções nas 

mais diferentes frentes de atuação. Algumas são geradas no interior da própria 

escola; outras chegam até ela vindas de providências do Estado por meio de 

“capacitação/atualização de professores”. 

No entanto, esses cursos  não têm causado mudanças significativas no 

ambiente de trabalho. Uma das possíveis causas pode estar relacionada com o 

fato de as propostas de mudanças geralmente virem de fora e concebidas de 

“cima para baixo”, sem que os professores sejam ouvidos e sem se discutirem os 

reais problemas por eles enfrentados em seu cotidiano escolar.  

Em se tratando de imposição às mudanças, Dussel (2006, p. 152) mostra 

que a escola tem sido inundada por múltiplos projetos (educativos institucionais e 

curriculares); no entanto, os professores não  os têm abraçado como se fossem 

próprios. Mesmo que os projetos tenham como objetivos estruturar um perfil 
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institucional forte, eles não têm conseguido avanços significativos e tampouco  se 

sobrepor aos problemas da escola que clamam por soluções. 

Entende-se  que a formação dos professores deve ser concebida tomando 

como base os problemas relacionados ao contexto escolar a partir de suas 

necessidades reais. 

Diante dos dilemas e impasses vivenciados pelos professores com relação 

à sua profissião frente às novas demandas, Dussel (2006, p. 153) apoia-se em 

Grumet quando menciona que “a docência é um trabalho complexo; complexa é 

também a educação de um docente” (1992, p. 2) 

E essas demandas têm se incorporado à figura do professor e aos diversos 

aspectos relacionados à sua profissão: 

O docente é um sujeito  que deve ter uma relação particular com o 
conhecimento, com a comunidade e com os sujeitos que 
aprendem. Um docente deve conhecer os desenvolvimentos 
científicos e disciplinares, para ser competente em sua atuação. 
Deve estar aberto às demandas dos pais e da sociedade mais 
ampla sobre para educar as novas gerações, e também preservar 
sua autoridade e seu rol de tansmissão de uma porção da cultura 
(DUSSEL, 2006, p. 153)23. 

 

Um dos aspectos da dificuldade de o professor entender o contexto escolar  

como  se apresenta hoje parece estar relacionado à internalização de um modelo 

de “professor” adquirido ao longo de sua vida estudantil. E romper com o 

naturalmente instituído não é uma tarefa fácil. Esse processo de mudança 

demanda muita reflexão e um querer fazer diferente. 

Os professores de hoje têm tido de se empenhar e  se envolver 

continuamente na atualização, na sua autoavaliação e na revisão de sua própria 

aprendizagem profissional. 

 

_____________ 
23 El docente es un sujeito que debe tener una relación particular con el conocimiento, con la comunidad y 

con los sujetos que aprenden. Un docente debe conocer los desarrolos científicos y disciplinarios, a la par 
que ser competente en su enseñanza. Debe estar abierto a las demandas de los padres y de la sociedad 
más amplia sobre para qué y cómo se educa a las nuevas generaciones, y tambien preservar su autoridad 
y su rol de transmisión de una porción de la cultura. 
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A profissão docente, segundo Marcelo (2009), é uma “profissão do 

conhecimento” e, portanto, o trabalho do professor tem se baseado “no 

compromisso em transformar esse conhecimento em aprendizagens para os 

alunos”; argumenta ainda: “é imprescindível que os professores [...] se 

convençam da necessidade de ampliar, aprofundar, melhorar a sua competência 

profissional e pessoal”. (p. 8). 

Esse contexto de desenvolvimento profissional docente destacado por 

Marcelo (2009)  pode ser entendido como uma atitude permanente de indagação, 

formulação de questões e procura de soluções. 

Pautados por essa nova configuração da problemática, os professores têm 

buscado o Mestrado Profissional na tentativa de encontrar respostas para as suas 

indagações ligadas ao seu cotidiano e à sua prática. 

 

 

3.2 Desenvolvimento profissional do professor na visão de 

alguns autores 

 
Atualmente, encontra-se muito presente a necessidade de formação, ao 

longo da vida, de respostas aos permanentes desafios de mudanças em 

consequência das rápidas transformações da sociedade. Sendo assim, é 

imprescindível que os docentes, da mesma maneira que em outras profissões, 

busquem ampliar e melhorar sua qualificação profissional. 

Pesquisadores e educadores, tanto no âmbito nacional como 

internacional, têm se voltado nos últimos anos à temática relacionada à formação 

de professores em seus diversos aspectos: inicial, continuada, contínua e em 

serviço, bem como à trajetória profissional que esses professores percorrem  pelo 

viés do desenvolvimento profissional.  

Em se tratando de formação ao longo da vida, Marcelo (2009) argumenta 

que a denominação “desenvolvimento profissional” parece adequada à concepção 

do professor enquanto profissional do ensino, ou seja, em seu percurso 

profissional. Justifica-a: 
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[...] o conceito “desenvolvimento” tem uma conotação de evolução 
e continuidade que, em nosso entender, supera a tradicional 
justaposição entre formação inicial e formação contínua dos 
professores. (p. 9). 

 

Levando em consideração o sentido do termo “desenvolvimento”, Marcelo 

(2009) considera a escola como um ambiente propício para o desenvolvimento 

dos professores, tanto nas situações de aprendizagens formais e informais, como 

também num processo individual e/ou coletivo. Ressalta também que, na última 

década, o desenvolvimento profissional passou por transformações conceituais. 

Essa mudança foi motivada pela “evolução da compreensão de como se 

produzem os processos de aprender a ensinar” (p. 7) 

Outro fator de mudança, além do conceitual, segundo Marcelo (2009, p. 7), 

é que, nos últimos tempos, o desenvolvimento profissional tem sido analisado ao 

longo da trajetória profissional. Nele “se integram diferentes tipos de 

oportunidades e experiências, planejadas sistematicamente para promover o 

crescimento e o desenvolvimento do docente”. 

Além disso, o autor considera que o desenvolvimento profissional ocorre 

pela busca da identidade profissional, no sentido de “como os professores se 

definem a si mesmos e aos outros”. “É uma construção do eu profissional que 

evolui ao longo de suas carreiras”, ou seja, é um processo contínuo; não é algo 

que se possui, mas  que vai se desenvolvendo ao longo da vida. Esse processo 

de construção de identidade e desenvolvimento profissional pode ser influenciado 

por vários contextos e circunstâncias:  

[...] pela escola, pelas reformas e contextos políticos, e que integra 
o compromisso pessoal, a disponibilidade para aprender a 
ensinar, as crenças, os valores, o conhecimento sobre as matérias 
que ensinam e como as ensinam, as experiências passadas, 
assim como a própria vulnerabilidade profissional. (MARCELO, 
2009, p. 7). 

 

Entende-se que o processo de desenvolvimento profissional do professor 

ocorre durante a carreira profissional, segundo um conjunto de etapas ou fases 

com características próprias em espaços de tempos diferenciados e de acordo 

com necessidades específicas de formação de cada um. 
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Garcia24 (1999, p. 137) conceitua “desenvolvimento profissional dos 

professores” na abordagem de formação que valoriza os aspectos contextuais, 

organizacionais e orientados para a mudança. Essa abordagem tem como foco a 

resolução de problemas escolares na perspectiva de superação do caráter 

predominantemente individualista das atividades que envolvem o 

aperfeiçoamento dos professores. 

Compreende-se, assim,  que a formação ao longo da vida é uma resposta 

necessária aos permanentes desafios da inovação e da mudança e, 

simultaneamente, condição para a promoção do desenvolvimento pessoal e 

profissional dos professores. 

Contudo, pode-se observar que o desenvolvimento profissional não provém 

de uma única fonte ou contexto: pode ser entendido como um processo pessoal, 

permanente, contínuo e inconcluso. Este processo envolve diferentes etapas e 

instâncias formativas que ocorrem integrando as práticas sociais e cotidianas 

escolares de cada um. É nesse sentido que Ferreira (2006, p. 122) ressalta que 

desenvolver-se profissionalmente implica um processo de reconstrução dos 

próprios saberes que perpassa a forma de aprender e a prática pedagógica. 

Day (2001, p. 16) aborda o desenvolvimento do professor numa 

perspectiva mais ampla: um processo que engloba diversas experiências de 

aprendizagem desde que (naturais ou planejadas e conscientes) lhe tragam 

benefício direto ou indireto, contribuam para o aperfeiçoamento de seu 

desempenho dentro da sala de aula, e o ajudem a se apropriar particularmente de 

uma atitude profissional que remeta a uma prática de questionamento. 

Na opinião de Day (2001), o desenvolvimento profissional de professores 

sempre foi necessário. A emergência desta nova visão do professor como 

profissional em permanente desenvolvimento advém essencialmente das 

mudanças constantes da sociedade atual e das teorias educacionais e 

pedagógicas.  

 

_____________ 
24 Conservamos aqui o nome do autor conforme apresentado no texto de 1999. Os textos do mesmo autor a 

partir dos anos 2000 são identificados com nome diferente: Carlos Marcelo. 
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É também, segundo o autor, o processo por meio do qual os docentes, 

sozinhos e em conjunto com os outros, reveem e valorizam o seu papel como 

agentes de mudança e como construtores críticos do conhecimento e das 

competências ao longo da vida como professores 

Para Ponte (2005), um dos aspectos mais importantes da noção de 

desenvolvimento profissional é a articulação entre os níveis individual e coletivo: 

No desenvolvimento profissional há um importante elemento 
colectivo e um não menos importante elemento individual. Por um 
lado, o desenvolvimento profissional é favorecido por contextos 
colaborativos (institucionais, associativos, formais ou informais) 
onde o professor tem oportunidade de interagir com outros e 
sentir-se apoiado, onde pode conferir as suas experiências e 
recolher informações importantes. Não é por acaso que a 
realização de um projeto é normalmente, uma actividade que 
envolve todo um grupo de professores. (p. 6). 

 

Por outro lado, segundo o autor, o desenvolvimento profissional de cada 

professor é de sua inteira responsabilidade: 

Investir na profissão, agir de modo responsável, definir metas para 
o seu progresso, fazer balanços sobre o percurso realizado, 
refletir com regularidade sobre a sua prática, não fugir às 
questões incômodas, mas enfrentá-las de frente, são atitudes que 
importa valorizar. Estas atitudes podem ser mais ou menos 
favorecidas pelo contexto exterior, mas, mesmo nas condições 
mais difíceis, estão sempre ao alcance de todo o professor (2005, 
p. 7). 

 

Essa atitude do professor resulta, sobretudo, de um processo de 

desenvolvimento profissional. É um processo progressivo que envolve a 

construção de novos saberes, sendo marcado tanto pelas dinâmicas sociais 

quanto pelas coletivas, e dependendo fundamentalmente da articulação de 

interesses, necessidades, recursos do próprio professor e do seu contexto 

profissional. 

Gonçalves (2009, p. 25) considera que cada docente é resultado de um 

processo idiossincrático e autobiográfico de desenvolvimento pessoal e 

profissional que tem por base suas características pessoais e a sua 

personalidade, durante as etapas de sua vida. 
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Mesmo considerando o fato de o desenvolvimento profissional de cada 

professor envolver vários fatores e de nem sempre ser possível sistematizar 

diferentes momentos e circunstâncias de sua carreira, Gonçalves (2009, p. 25), 

ao analisar o percurso de 42 professoras, elaborou um “itinerário-tipo” de carreira 

do professor em diferentes momentos de suas vidas profissionais, com cinco 

fases ou etapas. 

Fase 1: o “inicio” – refere-se à entrada na profissão e prolonga-se até 

cerca de quatro anos de serviço e é caracterizada por uma “variação” entre a luta 

pela “sobrevivência”, determinada pelo “choque do real”, e o entusiasmo da 

“descoberta” de um mundo profissional ainda algo idealizado. O traço 

determinante é o sentimento de se sentirem “preparadas”. 

Fase 2: “estabilidade” – oscila entre os cinco e os sete anos de percurso 

profissional. Caracteriza-se por um assumir de confiança e uma tomada de 

consciência de que se “é capaz” de gerir o processo de ensino-aprendizagem. 

Fase 3: “divergência” – oscila entre oito e quatorze anos e o 

“desequilíbrio” torna-se dominante. Essa divergência leva alguns a investir de 

forma empenhada e entusiástica na carreira, procurando cada vez mais a 

valorização profissional, enquanto  outros, pelo contrário,  alheiam-se, alegando 

“cansaço” e “saturação”, deixando-se, mesmo, cair na rotina. 

Fase 4: “serenidade” – situa-se entre os quinze e os vinte e dois anos de 

carreira, caracterizando-se, tal como a sua designação expressa, por uma 

“acalmia” fruto de uma capacidade de reflexão e ponderação, determinadas tanto 

por um processo de “reinteriorização”  como pela experiência. O sentimento 

dominante é de satisfação pessoal por saber “o que está a fazer”, na convicção 

de que “se faz bem”, o que, por vezes, já não será alheio a um 

“conservadorismo”. 

Fase 5: renovação do “interesse” e desencanto – em fim de carreira, 

isto é, entre aproximadamente os vinte e três e os trinta e um anos de serviço, 

caracterizando-se pelo cansaço, saturação e impaciência dos docentes na espera 

pela aposentadoria. Um número  bem menos significativo de professores parecia 
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ter reinvestido na profissão, revelando um interesse renovado, mostrando-se 

“entusiasmadas” e desejando “continuar a aprender coisas novas”. 

Deve-se considerar que apesar desse itinerário-tipo, elaborado por 

Gonçalves (2009), ser apenas um “percurso tendencial”, ele não só ajuda a 

sistematizar os diferentes momentos e circunstâncias da carreira do professor, 

mas também a compreender suas reais necessidades e o conhecimento 

experiencial construído ao longo dos tempos. 

A partir desse itinerário  elaborado por Gonçalves pode-se compreender 

que a trajetória profissional do professor é constituída de momentos em que suas 

necessidades de formação são de ordens diversas, demandando atenção mais 

focalizada e diversificada. 

Ponte (1998), em seus estudos sobre desenvolvimento profissional do 

professor, estabelece diferenças entre o conceito “formação” e o conceito de 

“desenvolvimento profissional”. Do ponto de vista desse autor, a formação está 

associada à ideia de “frequentar” cursos, numa lógica mais ou menos “escolar”, 

enquanto que o desenvolvimento profissional é desencadeado por diversas 

formas e processos, que incluem a frequência a cursos, mas também outras 

atividades, como projetos, troca de experiências, leitura e reflexão.  

Para o autor, na formação, o movimento é essencialmente de fora para 

dentro, cabendoao professor absorver os conhecimentos e a informação que lhe 

são transmitidos; atende-se principalmente àquilo em que o professor é carente. 

Essa formação tende a ser vista de modo compartimentado, por assuntos ou por 

disciplinas, como na formação inicial. A formação parte invariavelmente da teoria 

e muitas vezes não chega a sair dela. (PONTE, 1998). 

O autor argumenta que o desenvolvimento profissional do professor não 

depende do outro, ou de cursos de formação; o profissional seria mais um 

professor autônomo que reflete e busca melhorar sua prática. Segundo o autor, 

desenvolvimento profissional processa-se de dentro para fora, na medida em que 

o professor toma as decisões fundamentais, tais como os projetos que quer 

empreender e o modo como os quer executar, as trocas de experiências, as 
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leituras e as reflexões sobre elas, ou seja: o professor é objeto de formação, mas 

sujeito do seu desenvolvimento profissional. 

Garcia (1999), apoiando-se em Sparks e Loucks-Horsley (1990), descreve 

cinco modelos de desenvolvimento profissional, a saber: 1) o autônomo; 2) o 

baseado na observação e supervisão; 3) o que se dá por meio do 

desenvolvimento curricular e organizacional; 4) pelo treino e 5) por meio da 

investigação. 

Nos cinco modelos destacado pelos autores, o autônomo aproxima-se da 

perspectiva adotada por Ponte (1998) ao destacar que o desenvolvimento 

profissional é mais significativo quando o professor busca por si mesmo, sem 

imposição, os conhecimentos necessários para atuação profissional. 

Assim, Sparks e Loucks-Horsley destacam que no modelo autônomo: 

[...] os professores decidem aprender por si mesmos aqueles 
conhecimentos ou competências que consideram necessários 
para o seu desenvolvimento profissional ou pessoal. Baseia-se na 
suposição de que os professores são indivíduos capazes de iniciar 
e dirigir por si próprios os processos de aprendizagem, e de 
formação, o que é coerente com os princípios de aprendizagem 
do adulto, na medida em que os adultos aprendem de forma mais 
adequada quando são eles que iniciam e planejam as actividades 
de desenvolvimento profissional. (1990 apud GARCIA, 1999, p. 
150). 

 

O segundo modelo aborda a reflexão como estratégia para o 

desenvolvimento profissional. Esta estratégia consiste em desenvolver 

competências metacognitivas que permitam aos professores conhecer, analisar, 

avaliar e questionar a sua própria prática, possibilitando-lhes maior 

autoconsciência pessoal e profissional. 

No terceiro, o desenvolvimento profissional verifica-se com base no 

desenvolvimento curricular e organizacional, ou seja, este modelo inclui aquelas 

atividades em que os professores desenvolvem ou adaptam um currículo, 

desenham um programa ou se envolvem em processos de melhoria da escola. Os 

pressupostos para este modelo voltam-se para as seguintes características, 

segundo os autores:  
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• Os adultos aprendem de forma mais eficaz quando têm necessidade de 

conhecer ou resolver um problema. Assim, o desenvolvimento com 

apoio do currículo gera a necessidade de os professores aprenderem 

novos conteúdos, estratégias didáticas, formas de avaliação e isso 

repercute em sua formação; 

• Quando os professores trabalham em questões relativas a seu trabalho, 

conseguem entender melhor o que é preciso melhorar; 

• Os professores adquirem conhecimento de relevância ou competência 

ao se envolverem com o desenvolvimento curricular, de tal forma que 

aprendem a ser mais conscientes em relação ao outro, aprendem a 

entender melhor as diferenças individuais, a ter maior competência, 

liderança de grupo e a resolver problemas. 

 

Este modelo de desenvolvimento profissional, segundo os autores, implica 

um número considerável dos membros da comunidade escolar no envolvimento 

de um projeto, cujo objetivo é a inovação educativa, ou mesmo a autorrevisão 

institucional, com o propósito de melhorar a qualidade da Educação, assim como 

para aumentar a autonomia da escola na resolução de seus próprios problemas. 

No quarto modelo, o autor ressalta a tradição dos cursos de formação ao 

longo dos tempos, com características bem definidas, ou seja, um professor com 

especificidades no âmbito disciplinar, psicodidático ou organizacional, que 

determina o conteúdo e o plano de atividades que serão desenvolvidas no curso. 

Esses cursos têm objetivos e resultados de aprendizagem bem definidos, com 

vistas à aquisição dos conhecimentos e competências. Os pressupostos que 

fundamentam este modelo são: 

• Aplicação de condutas e técnicas geradas pelas investigações didáticas 

que merecem ser colocadas em prática. 

• Aprendizado da mudança da própria conduta em sala de aula. 

• O treino como objeto de conhecimento e desenvolvimento de 

competências previamente estabelecidas. 
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Esse modelo de formação não raramente tem sido recebido pelos 

professores com certo ceticismo em face à limitada, senão ausente, participação 

dos professores na definição de políticas de formação docente e na formulação 

de projetos que têm a escola e o seu fazer pedagógico como centro. Nestas 

condições, Gatti e Sá Barreto (2009) apontam que os professores  

[...] não se envolvem, não se apropriam dos princípios, não se 
sentem estimulados a alterar sua prática, mediante a construção 
de alternativas de ação, ao mesmo tempo em que se recusam a 
agir como meros executores de propostas externas. (p. 202). 

 

O quinto e último modelo traz a imagem do professor como investigador, 

ligada ao movimento da investigação-ação. Dentre muitos autores que discutem o 

tema “investigação ação”, o autor destaca Schön (1987) para quem o professor “é 

concebido como uma pessoa capaz de refletir sobre a sua própria atividade 

docente, de identificar e diagnosticar problemas em sua própria prática, capaz de 

levar a cabo, o que denomina reflexão-na-ação” (apud Garcia, 1999, p. 183). 

A partir de leitura e abordagens a respeito do desenvolvimento profissional 

do professor, algumas perguntas apresentam-se de forma a inquirir respostas: No 

Mestrado Profissional, de que modo se perpectiva a aprendizagem dos egressos, 

e consequentemente o desenvolvimento profissional? O discente do Mestrado 

Profissional, ao pensar e refletir sobre a pesquisa relacionada ao ensino, em 

algumas situações da prática da sala de aula, tem clareza de que se torna sujeito 

de seu desenvolvimento profissional? O Mestrado Profissional proporciona que os 

egressos desenvolvam uma visão macro da Educação? O professor ao cursar o 

Mestrado Profissional torna-se mais crítico do ponto de vista das políticas 

públicas, da cultura escolar e em relação a sua autonomia?  

 

 

3.3 Carreira profissional docente como percurso de 
desenvolvimento profissional 
 

Como se viu, há uma necessidade premente de formação “ao longo da 

vida” como resposta aos permanentes desafios da inovação e da mudança. No 

que diz respeito à Educação, tem sido reconhecida – não só na literatura da área 
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específica, mas também no discurso político – a importância da formação e do 

desenvolvimento profissional como elementos determinantes no contexto das 

mudanças.  

Tentando encarar esses desafios, o professor ao longo de sua carreira 

procura cursos, geralmente de curta duração, ou mesmo de especialização, 

cursos estes que geralmente têm por finalidade atender às carências de 

professores, ou até alcançar resultados predeterminados, por exemplo, uma 

metodologia de ensino e a implementação de um currículo.   

A maioria desses cursos, porém, não é desenvolvida no contexto escolar, 

portanto as propostas tendem a ser desarticuladas da realidade profissional: 

muitas vezes o conhecimento ali desenvolvido não é levado em consideração, 

assim como as opiniões, experiências e necessidades dos professores. 

Entretanto há de se considerar que as políticas públicas têm exigido dos 

professores a busca por cursos de formação continuada com a finalidade de 

atender à reforma do ensino no que se refere à qualidade da formação docente. 

Muitas vezes, então, os docentes passam a procurar cursos de formação 

continuada porque o próprio sistema de ensino exige e estimula a frequência, 

oferecendo créditos para a progressão da carreira. 

Formosinho e Ferreira e Silva (1999) assinalam os aspectos que põem em 

risco uma formação crítica, reflexiva e contextualizada: 

Não faz sentido (porque não produz mudanças) obrigar os 
professores a frequentar acções isoladas, descontextualizadas, de 
uma forma uniforme, caótica, cujo objectivo essencial é a 
obtenção de créditos para a progressão da carreira. Uma 
formação assim entendida passa a ser (de)formação e emerge de 
uma lógica de descontextualização da actividade formativa 
centrada em “pacotes de formação”, paradoxalmente sustentada 
por um discurso que faz apelo a uma concretização 
contextualizada e diversificada. (apud SILVA, 2003, p. 111). 

 

Os cursos de formação continuada, como um processo controlado 

externamente, geralmente desconsideram a trajetória e a experiência de ensino 

do professor, bem como suas concepções e crenças. Ferreira (2003) destaca 

esses aspectos ao referir-se aos professores de Matemática: 
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Uma forma de garantir que a reforma seja bem sucedida. Os 
professores deveriam aprender as novas ideias e implementá-las 
em suas salas de aula. Essa visão desconsidera, entre outras 
coisas, que as concepções dos professores acerca do que 
constitui “um bom ensino de Matemática” estão profundamente 
enraizadas nas crenças subjacentes a tais concepções e na 
extensa experiência de ensino que as reforça. Deste modo, cursos 
rápidos, superficiais e/ou verticamente impostos, geralmente não 
conseguem influenciar as crenças e concepções dos professores. 
(p. 33).  

 

Na verdade, a formação contínua deveria ser vista sob o ponto de vista do 

professor, como um processo de aperfeiçoamento constante, necessário ao 

desenvolvimento profissional. Como os cursos nem sempre correspondem à 

necessidade do professor, o empenho à formação, por vezes, é imposto pela 

necessidade de ela adquirir pontuação para a progressão na carreira docente e 

não pelo envolvimento, pelo desejo de conhecimento, de mudança, da realização 

pessoal e de autodeterminação. 

Para Pacheco e Flores (1999), as perspectivas de formação presentes nas 

políticas educativas e nas práticas resultam de diferentes paradigmas; os 

professores valorizam mais a sua formação pelo ada deficiência, em detrimento 

dos paradigmas do crescimento, da mudança e da resolução de problemas: 

Quando a formação contínua é imposta pela administração, 
através do crédito e como pré-requisito para a progressão na 
carreira, quando a formação não corresponde a uma necessidade 
sentida pelos próprios professores, é natural que estes perfilhem 
uma perspectiva que os coloca numa situação passiva, que optem 
por um paradigma onde tem muito mais a receber do que a dar ou 
partilhar, na medida em que estar na formação é preferível ao 
participar. (PACHECO e FLORES, 1999, p. 131). 

 

Esse modelo de formação que procura atender principalmente a situações 

em que o professor é deficiente nem sempre promove o desenvolvimento 

profissional.  

Um outro aspecto recorrente da formação refere-se à questão da relação 

teoria e prática. Para Ponte (1998), o desenvolvimento profissional abrange 

aspectos que vão além do teórico: 
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A formação tende a ser vista de modo compartimentado, por 
assuntos ou por disciplinas, enquanto o desenvolvimento 
profissional implica o professor como um todo nos seus aspectos 
cognitivos, afectivos e relacionais. Temos assim que a formação 
parte invariavelmente da teoria e frequentemente não chega a sair 
da teoria, ao passo que o desenvolvimento profissional tende a 
considerar a teoria e a prática de uma forma interligada. (p. 2).  

 

Ao considerar a relação entre a forma com que uma formação é conduzida 

e sua  relevância para o desenvolvimento profissional, o autor argumenta que 

essa forma tanto pode favorecer os aspectos relevantes para o desenvolvimento 

profissional,  como também  favorecer uma formação “subordinada a uma lógica 

de transmissão de conhecimentos ou aquisição de competências”, reduzindo, 

dessa forma, a criatividade, a autoconfiança a autonomia e o sentido de 

responsabilidade profissional do professor. 

Não se pode pensar em formação sem que se leve em conta ser o 

professor aquele que conduz o cotidiano do trabalho da escola, apesar das 

condições desfavoráveis que o cercam e das insuficiências em sua formação. É 

preciso acreditar que os professores podem contribuir para a formulação e 

implantação de políticas de formação, revelando o que sabem, o que desejam, o 

que querem. 

É nesse sentido que se pode pensar  que a resistência dos professores aos 

modelos atuais de formação continuada poderia ser reduzida à percepção que 

têm dela: “a de uma obrigação, de um sacríficio” (CORREIA et al, 1997 apud 

SILVA, 2003). Além disso, resistiriam à formação também por  não a encararem 

como tendo incidência direta no exercício profissional e na relação com a 

comunidade (SILVA, 2003, p. 115). 

Isso nos leva a algumas questões inquiridoras: – Por que a formação 

continuada, ou mesmo cursos de curta duração nem sempre modificam a prática? 

Será que a resistência dos professores aos modelos de formação continuada tem 

incentivado a escolha por outros tipos de cursos? 

O Mestrado Profissional da PUC/SP em ensino de Matemática, objeto de 

estudo desta pesquisa, é voltado para professores que estão atuando; tem perfil e 
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organização que diferem dos cursos de Educação Continuada que o professor 

vem relizando ao longo de sua carreira. 

Já se pode adiantar que os egressos do Mestrado Profissional na ocasião 

em que buscaram qualificação em nível de mestrado eram – em sua maioria – 

profissionais que durante a carreira procuraram outros meios de melhorar 

profissionalmente. Já tinham participado de vários cursos enquanto exerciam a 

profissão, como os de curta duração promovidos pela SEE ou mesmo cursos de 

especialização. 

Isso leva a outros questionamentos: – O que teria levado esse professor a 

buscar um curso com as características e perfil do Mestrado Profissional? Quais 

situações teriam demarcado essa procura pelo Mestrado Profissional: fase da 

carreira, necessidades específicas de formação, novas demandas e desafios no 

contexto de trabalho e da escola? 

Nesse sentido, a pesquisa buscou identificar em quais aspectos o 

Mestrado Profissional da PUC/SP contribui para a atuação profissional do 

professor, visto que sua estrutura foi articulada e pensada de modo que o 

mestrando não seja um sujeito passivo no processo de formação, e que sua 

prática seja considerada como objeto de reflexão teórica na organização do curso.  

 

 

3.4 A prática pedagógica e a reflexão teórica como elementos 

desencadeantes do desenvolvimento profissional 

 

Pensou-se ser relevante esta discussão, visto o Mestrado Profissional estar 

organizado para que o professor possa discutir a sua prática pedagógica, 

respaldada pela teoria e pela reflexão, seja nas disciplinas, no grupo de pesquisa, 

ou no envolvimento com a pesquisa realizada. 

Assim, o destaque dado às questões sobre a prática no contexto do 

Mestrado Profissional vincula-se a algumas reflexões que tomam a perspectiva de 

transformação pela qual passam as escolas hoje. 
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Sabe-se, porém, que essa perspectiva de transformação ainda é um 

desafio que vem sendo imposto aos professores em razão das mudanças da 

sociedade. No entanto, a instituição escolar não tem mudado suficientemente. 

Dussel (2006), ao questionar a transformação da escola, enfatiza aspectos pelos 

quais ela não tem sofrido as mudanças necessárias e tampouco conseguido se 

transformar no mesmo ritmo da sociedade e da cultura: “os postos de trabalho, a 

forma com que se organiza o trabalho do professor, a estrutura dos contratos de 

trabalho e a organização em áreas e disciplinas” (p. 150).  

A análise trazida pela autora põe em discussão o trabalho cotidiano do 

professor na sala de aula e a emergência de se buscarem conhecimentos. 

Em sua atividade profissional diária, o professor defronta-se com múltiplas 

situações para as quais não encontra respostas preestabelecidas. Nesse 

contexto, que é dinâmico, ele procura colocar em movimento todo um 

conhecimento que envolve elementos com origens diversas: acadêmicas, 

experienciais e pessoais. Precisa mobilizar não só teorias e técnicas, mas 

também suas concepções, sentimentos e o seu saber fazer.  

É por isto que cada vez mais se identifica o conhecimento do professor 

como sendo um conhecimento prático e pessoal, orientado para a prática e 

integrando dialeticamente a teoria e a prática, (PONTE, 1994; PONTE & 

SANTOS, 1998; SCHÖN, 2000). É um conhecimento prático, mas não 

exclusivamente prático, pois integra conhecimento teórico de referência e 

conhecimento experiencial. É um conhecimento pessoal, porque é construído pelo 

próprio docente inserido nos vários contextos da sua atuação profissional. 

O professor recorre ao conhecimento da Ciência, conhecimento relativo ao 

aluno e aos seus processos de aprendizagem e ao curricular. 

Para além desse conhecimento de referência, ele utiliza também o seu 

conhecimento instrucional na preparação, condução e avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Reforça-se a de ideia que é na ação e para a ação que se manifesta e 

evidencia o conhecimento profissional do professor, sendo o conhecimento na 

ação o modo característico do conhecimento prático (SCHÖN, 2000). É ainda na 
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ação que se reflete a maneira de o professor estar na profissão. A sua atuação 

relaciona-se com as suas concepções quanto à disciplina que leciona, ao seu 

ensino e ao seu papel no processo de ensino-aprendizagem.  

A reflexão tem papel fundamental na atuação profissional. Na experiência 

cotidiana, ela é particularmente relevante quando surgem situações que escapam 

à rotina, causando surpresa: o professor é levado a indagar para além do que já 

sabe, aprofundando assim o seu conhecimento profissional . 

Essa noção de professor reflexivo surge bastante associada à de professor 

investigador, embora não sejam conceitos equivalentes. O professor investigador 

é necessariamente reflexivo, mas nem sempre um professor reflexivo é um 

investigador; deste modo, as atividades de reflexão e de investigação, embora 

com múltiplos pontos que se inter-relacionam, não devem ser tomadas como 

idênticas. (FIORENTINI, 2004). 

Vale ressaltar a busca crescente pelos professores da Educação Básica 

por qualificação em nível Stricto Sensu. No caso do Mestrado Profissional da 

PUC/SP, o curso foi estruturado no sentido de proporcionar vivências, além das 

disciplinas que compõem a grade curricular, seminários, assim como a realização 

de uma pesquisa acadêmica voltada para as questões do ensino e da prática 

profissional. 

Entende-se, assim, que o professor da Educação Básica ao cursar o 

Mestrado Profissional tem ambiente e espaço para refletir sobre as questões do 

ensino, mediadas por aportes teoricos. 

O Mestrado Profissional possibilita também que o mestrando se envolva de 

forma crítica nas diversas fases da pesquisa, sendo o protagonista em todas as 

atividades, que passam a ser desenvolvidas de um modo mais significativo, como 

se pode depreender dos depoimentos que serão analisados posteriormente. 

Ainda nessa direção – a reflexão sobre a prática pedagógica a partir da 

pesquisa – pode-se indicar que o curso busca promover o encurtamento de 

distância entre Escola e Universidade, como defende Lüdke e Cruz (2005). O 

professor/mestrando traz para a Universidade os problemas vivenciados por ele 

em seu dia a dia, podendo participar de um ambiente fértil de discussões 
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juntamente com os professores do curso, com orientador e os colegas 

mestrandos. 

Uma questão: – O Mestrado Profissional da PUC ao tomar a prática como 

reflexão estaria atendendo ao professor no que se refere às suas inquietações e 

aos dilemas vivenciados em seu cotidiano escolar?  

 

 

3.5 A pesquisa da própria prática como elemento possibilitador 

do desenvolvimento profissional 

 

O principal objetivo deste item é trazer para discussão as tensões 

apontadas por diversos autores a respeito da pesquisa do professor, tensões 

estas provocativas para o contexto deste estudo. 

A pesquisa da própria prática defendida por autores como Zeichner (1998), 

Lytle & Cocharan-Smith (1999), Pereira (1998), dentre outros, tem se apresentado 

como proposta de inovação curricular e fundamental para o desenvolvimento 

profissional do professor. 

Sabe-se que ideias e argumentos defendidos pelos autores tomam a 

pesquisa realizada pelos professores no contexto de sua prática; mesmo que 

sejam produzidas em contextos e instâncias diferentes das realizadas no 

Mestrado Profissional, pode-se considerar que existem pontos em comum e que 

são relevantes para este estudo. 

Nos últimos anos, investigadores têm chamado a atenção para os vários 

contextos em que o professor se desenvolve profissionalmente, seja em 

ambientes formais ou informais, individuais ou coletivos, ao longo de sua carreira. 

(MARCELO, 2009; DAY, 2001; GARCIA, 1999; PONTE, 1998) 

Estrela (2002) destaca que a formação pedagógica baseada na 

investigação parece ser a melhor maneira para se obter uma ligação entre teoria 

e prática, assim como um modo adequado de preparo do professor para examinar 

circunstâncias complexas relacionadas aos aspectos profissionais que, por sua 

vez, inserem-se em contextos sociais e institucionais. 
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Os estudos de Fiorentini et al (2002, p. 159) ressaltam que a 

“sistematização de conhecimentos produzidos a partir da prática profissional pode 

trazer contribuições relevantes para uma formação inicial mais articulada com as 

realidades escolares”.  

Embora esta pesquisa não tenha como objetivo a formação inicial, os 

princípios defendidos pelos autores em relação à produção de conhecimento a 

partir da prática põem em evidência suas preocupações centrais.  

Os autores argumentam que a reflexão e a investigação, mediadas por 

aportes teóricos – como dito anteriormente –, possibilitam a constituição e 

desenvolvimento profissional dos professore, e que “Investigar a própria prática é 

um desafio tanto para o professor da escola quanto para o professor formador de 

professores”. (p. 159). 

Ainda no que diz respeito às pesquisas do professor sobre sua prática, 

destacam-se os trabalhos de Lytle e Cochran-Smith (1999), que concebem a 

pesquisa dos professores, como sendo “um estudo sistemático, e intencionado 

dos professores sobre seu próprio trabalho na escola e na sala de aula”. Por 

sistemático, entendem ser uma forma ordenada, na qual os professores reúnem, 

registram e documentam, por escrito, informações e experiências de sala de aula. 

Por ”intencionado”, entendem que a pesquisa é uma atividade planejada e não 

espontânea. É gerada e apoiada em questões postas pela prática que promovem 

a reflexão; partem do desejo dos professores de atribuir sentido às suas 

experiências.  

Mesmo recorrendo às especificidades e diferenças de perspectivas 

adotadas pelas autoras, especialmente no que se refere à formação de 

comunidades ou redes investigativas de professores, suas análises permitem 

aproximações fecundas com os princípios que fundamentam o Mestrado 

Profissinal em relação à valorização da investigação da prática de sala de aula. 

As principais resistências a esse tipo de investigação dizem respeito ao 

rigor metodológico, à teoria, à documentação e ao valor da própria comunidade 

docente. Lytle & Cochran-Smith (1999) argumentam que essas questões devem 

ser resolvidas em dois contextos diferenciados: nas comunidades docente e 
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acadêmica. Para a comunidade docente na qual essas pesquisas são 

desenvolvidas, o que importa é a avaliação que se faz da utilidade que possam 

ter tanto para os professores individualmente quanto do coletivo da escola. A 

comunidade acadêmica, ao reconhecer as pesquisas realizadas pelos 

professores, possibilita o delineamento de uma base de conhecimento mais 

amplo à docência. É o reconhecimento de que as pesquisas realizadas pelos 

docentes contribuem ou até mesmo alteram o que os acadêmicos sabem sobre o 

ensino, a aprendizagem e a educação.  

Entende-se que esse é o ponto central da contribuição das autoras para a 

presente pesquisa. 

Em outro trabalho, as autoras referdas fazem um balanço dos trabalhos 

que abordam a pesquisa do professor e constatam que não se trata de “uma onda 

passageira” em decorrência do interesse crescente por essa temática e  

mostram a importância do trabalho coletivo e dos saberes da 
experiência; defendem a formação de comunidades investigativas; 
enfatizam o professor como agente de mudança e põem em 
relevo a pesquisa tanto na formação quanto na prática do 
professor” (COCHRAN-SMITH; LYTLE, 1999, apud ANDRÉ, 2004, 
p. 93). 

 

Outros autores tomam, como parâmetro de discussão, a pesquisa que o 

professor faz para sua atuação em sala de aula. Lüdke (2009) vem trabalhando a 

questão do encurtamento das distâncias entre o pesquisador da Academia e o 

professor da Escola Básica; comenta que vivemos um momento fértil na 

articulação entre a pesquisa e o professor. 

As questões trazidas por Lüdke (2004; 2006; 2009), que serão aqui 

exploradas, longe de encerrarem as discussões sobre a importância e 

singularidades da pesquisa do professor, abrem um horizonte de indagação 

acerca do Mestrado Profissional. 

As principais indagações foram provocadas pelos artigos organizados pela 

autora (2005) no Caderno de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas sobre 

Pesquisa e formação docente. Ali se encontram novas reflexões de 

pesquisadores nacionais e internacionais que abordam a complexidade da 
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relação do professor da Escola Básica com a pesquisa, e o aprofundamento dos 

diferentes aspectos tanto em sua defesa, como na direção de serem preservados 

o rigor e as exigências necessárias a uma pesquisa científica. 

Nesse sentido, é pertinente pontuar os estudos de Tardif & Zourhlal (2005, 

p. 16) em sua recente pesquisa, que apresenta a análise dos resultados de 

estudos e das sínteses dos últimos 20 anos no Canadá e Estados Unidos da 

América sobre as relações entre a pesquisa acadêmica, o ensino e a prática 

profissional dos professores. Esses estudos mostram a pequena relevância da 

pesquisa acadêmica em Educação e as dificuldades para a recepção e utilização 

pelos professores; indicam também que a Universidade desconhece a natureza 

do trabalho dos professores e da epistemologia da prática profissional. 

As dificuldades nas relações entre pesquisa acadêmica, o ensino e a 

prática comentada por esses autores deixam um questionamento para a presente 

pesquisa: – O processo de pesquisa desenvolvido no Mestrado Profissional que 

envolve temas relacionados à prática docente também tem convivido com essas 

tensões? 

Ao tecerem outros esclarecimentos, Cochran-Smith e Lytle (1999) discutem 

os critérios de validade, o reconhecimento e a valorização da pesquisa feita pelo 

professor, com base em critérios mais amplos e flexíveis que consideram as 

características próprias de seu trabalho nas escolas e suas especificidades, sem 

abrir mão, entretanto, do rigor que deve caracterizar toda forma de pesquisa. 

Beillerot (2004) também discute a questão da pesquisa do professor, 

chamando a atenção para critérios que se devem assegurar quando se faz 

pesquisa. Para ele, “fazer pesquisa” do ponto de vista científico implica outros 

procedimentos, em especial, os que o verbo “fazer” impõe: encontrar os meios de 

uma objetivação das questões e das preocupações para poder estudá-los. Nessa 

perspectiva do processo de produção, Beillerot propõe inicialmente critérios 

mínimos da pesquisa. Um processo de pesquisa implica três condições 

fundamentais: 1) uma produção de novos conhecimentos; 2) um processo 

rigoroso de investigação e 3) a comunicação de resultados. 
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Os três critérios revelam-se difíceis de serem atendidos, mas o autor 

argumenta que sua observação permite a eliminação das atividades chamadas 

indevidamente de pesquisa, e a admissão de outras consideradas como tal. 

Beillerot (2004) considera ainda uma segunda ordem de critérios complementares 

que denomina pesquisa de segundo grau: 4) perspectiva crítica a respeito das 

fontes, métodos e modos de trabalho utilizados pelo pesquisador; 5) 

sistematização na coleta de dados; 6) presença de interpretações, segundo as 

teorias reconhecidas e atuais que permitem elaborar uma problemática de 

discussão. 

A introdução desses novos critérios alarga a possibilidade de as pesquisas 

passarem pela triagem e serem denominadas como tal. O autor alerta para o 

perigo das classificações, porém considera-o necessário no momento em que o 

debate em torno da questão se intensifica e as tentativas de esclarecimento são 

necessárias. 

Considerar o professor como investigador é uma posição política. É 

reconhecê-lo como um profissional que produz conhecimento. Não há como 

desconsiderar os trabalhos desenvolvidos por Kenneth Zeichner. Esse 

pesquisador norte-americano, desde 1990 discute a superação entre os dois 

mundos: o dos professores-pesquisadores e o dos pesquisadores-acadêmicos. 

Segundo ele, os professores escolares consideram que a pesquisa educacional 

realizada pelos acadêmicos pouca ou nenhuma contribuição traz para sua prática; 

os acadêmicos, por sua vez, “rejeitam a pesquisa dos professores das escolas 

por considerá-la trivial, ateórica e irrelevante a seus trabalhos”. Zeichner (1998) 

propõe uma superação dessa divisão defendendo  

[...] uma maior interação entre as vozes dos professores e a dos 
acadêmicos, de um papel mais decisivo dos professores nas 
tomadas de decisões, de um maior respeito com o conhecimento 
do professor e de um padrão ético mais acentuado pelos 
acadêmicos nas suas relações de pesquisa com os professores e 
com as escolas, não reflete uma visão puramente instrumental do 
propósito da pesquisa educacional – isto é, que todas as 
pesquisas precisam ser diretamente aplicáveis na prática escolar 
– o que seria uma visão demasiadamente estreita de pesquisa 
educacional. (p. 228). 
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Ao se posicionar dessa forma, o autor deixa explícito que sua defesa do 

professor como pesquisador não tem um caráter pragmático e utilitarista da 

pesquisa. Em seus trabalhos como docente, vem utilizando a pesquisa-ação na 

formação inicial de professores para se referir à pesquisa que o professor realiza 

de sua prática. Geraldi, Messias e Guerra (1998), ao analisarem os trabalhos de 

Zeichner, afirmam que a pesquisa-ação por ele defendida  

apresenta três dimensões: a do desenvolvimento profissional, em 
oposição à racionalidade técnica, ou à dicotomia de quem produz 
e quem aplica o conhecimento (...); a da prática social e política 
(...) e ainda a da luta para tornar mais visível o conhecimento 
produzido pelos professores. (p. 255). 

 

Essas três dimensões de pesquisa-ação ao se referirem à perspectiva de 

Zeichner conduziram o presente estudo sobre o Mestrado Profissional a novas 

reflexões, especialmente no que se refere à maior visibilidade do conhecimento 

produzido pelos professores, e no âmbito de uma política de incentivo ao 

desenvolvimento profissional dos docentes, fortalecendo a ideia de que a 

finalidade da sua formação ao longo da vida está diretamente ligado aos bons 

resultados escolares. 

Para Ludke (2004), a concepção de pesquisa do professor ainda não é 

consensual nem entre os pesquisadores, nem entre os formadores, assim como 

está muito distante dos cursos de licenciatura e dos projetos de formação 

continuada. Muitos formadores a veem somente no campo das áreas científicas. 

Diz a autora, apoiando-se em Labaree (1992): 

Analisando a situação da pesquisa em educação nas 
universidades em seu país, ele aponta para a atração exercida 
pelo sucesso da lógica racional das áreas ditas científicas, sobre 
os pesquisadores de educação. Para assegurar êxito na carreira 
universitária esses pesquisadores estariam se deixando atrair por 
tal lógica em suas pesquisas, em detrimento do uso de recursos 
mais apropriados aos tipos de problemas trabalhados pela 
pesquisa em educação. Esses problemas, ligados às escolas do 
ensino fundamental e médio, cederiam lugar aos pseudo 
problemas ajustáveis às metodologias próprias das “áreas 
científicas”, garantindo assim, ao seu investigador, o mérito 
conferido pelo trabalho considerado como “verdadeiramente 
científico”. (LÜDKE, 1998, p. 27). 
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Pereira (1998, p. 154), ao analisar os condicionantes que levaram 

Stenhouse e Elliott a desenvolver estudos sobre a pesquisa do professor, afirma 

que “esse movimento é importante também por se caracterizar como uma 

contraposição à visão do professor como simples reprodutor e executor de 

conhecimentos”.  

Ainda, segundo o autor:  

No campo da educação, pesquisar do ponto de vista dessa ênfase 
supõe buscar estratégias de mudanças e transformação para 
melhorar a realidade concreta que se opera. O professor procura 
trabalhar o conhecimento já existente, convertendo-o em 
hipóteses-ação, e procura estabelecer uma relação entre teoria, a 
ação e o contexto particular. Nessa ênfase de pesquisa, os 
problemas a serem pesquisados só surgem na prática e o 
envolvimento do prático é uma necessidade indispensável. 
(PEREIRA, 1998, p. 163). 

 

Destarte, entende-se que ser professor pesquisador de sua ação implica 

uma postura de produtor de conhecimentos sobre as situações vivenciadas na 

prática docente; exige que ele observe e atue, indagando-se sobre que conteúdos 

trabalhar, como fazê-los, para quem ensinar, sempre identificando o perfil de seu 

aluno. Exige ainda que questione o motivo pelo qual seleciona determinados 

conteúdos.  

Se a pesquisa que o professor realiza contribui para esse pensar 

sistemático de suas ações, como exposto pelo autor supramencionado, é 

necessário ressaltar que ele precisa estar convencido de seu processo de 

formação (PONTE, 1998) para que as mudanças de postura e de atitude sejam 

significativas. 

Neste sentido, pode-se indagar se o professor, ao buscar a formação por 

meio do Mestrado Profissional, adquirirá uma postura mais crítica e um pensar 

sistemático de sua prática. 

Acredita-se aqui que a postura de professor investigador, ainda que 

incipiente, vem propiciando, por meio dos estudos produzidos em Educação, um 

repensar sistemático com relação aos programas de formação docente. 
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O Mestrado Profissional, embora bastante recente em termos de sua 

presença no Programa de Pós-Graduação em Educação constitui-se um 

ambiente fértil para facilitar essa transferência, recepção e utilização pelos 

professores, de um modo mais significativo para escola e ao próprio 

desenvolvimento profissional do professor. (LÜDKE & CRUZ, 2005) 
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CAPÍTULO IV 
 

 

A METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

 

Esta pesquisa foi concebida como sendo de cunho qualitativo e faz uso de 

um estudo de caso. Inicialmente são indicados os pressupostos teóricos deste 

tipo de abordagem. Em seguida, são apresentados os sujeitos, o percurso, o 

procedimento, e os intrumentos de coleta de dados, tais como: questionário, 

registros documentais e as entrevistas. Finalmente, explicita-se como as 

informações coletadas são analisadas. 

 

 
4.1  A pesquisa qualitativa 

 

Neste capítulo, justifica-se a opção metodológica do estudo para que se 

possa compreender o Mestrado Profissional em suas especificidades, 

características de formação e os desafios que impõe à instituição, além de 

identificarem suas contribuições para a atuação do professor. 

De acordo com Lüdke e André (2007), a pesquisa qualitativa vem 

ocupando um reconhecido lugar face às recentes questões levantadas pelos 

desafios da pesquisa educacional. Os problemas da realidade educacional, por 

sua natureza específica, requerem técnicas de estudo diferenciadas das 

tradicionalmente utilizadas em pesquisas de cunho mais quantitativo, como o de 

estudo analítico numa pesquisa experimental. 
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A expressão pesquisa qualitativa tem sido usada como designação geral 

para todas as formas de investigação que se baseiam principalmente no uso de  

dados qualitativos, incluindo a etnografia, a investigação naturalista, os estudos 

de caso, a etnometodologia, a metodologia de histórias de vida, as aproximações 

biográficas e a investigação narrativa. (Rodríguez et al., 1999).  

Para Stake (2009), tanto a pesquisa qualitativa quanto a quantitativa 

dependem da interpretação. No entanto, nesta última, há um esforço para limitar o 

papel da interpretação pessoal ao período entre o momento em que o plano de 

investigação é traçado e o momento em que os dados são coletados e analisados 

estatisticamente, enquanto que na outra se exige que o pesquisador esteja no 

campo, observando e exercitando sua capacidade crítica.  

Na pesquisa de cunho qualitativo, o pesquisador vai a campo no sentido de 

captar o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele 

envolvidas, considerando todos os pontos de vistas relevantes. Vários tipos de 

dados são coletados por meio de fontes diversificadas, e analisados para que se 

entenda a dinâmica do fenômeno em estudo. 

Vale destacar aqui que as pesquisas realizadas na área de Educação 

Matemática, por suas características, requerem um tratamento de cunho 

qualitativo. Assim, tomando Ludke & André (2007) como referência, entende-se 

que esta investigação, por sua natureza “é uma investigação desenvolvida em 

situação natural, rica em dados descritivos, que tem um plano aberto e flexível, 

focalizando a realidade de forma complexa e contextualizada”. (p. 18).  

Apesar da crescente popularidade da metodologia aplicada às pesquisas 

qualitativas, ainda pairam dúvidas quanto à sua caracterização e quando ao 

quando seria adequado utilizá-la, ou mesmo sobre as questões do rigor científico. 

Bogdan e Biklen (1994, p. 47) discutem o conceito de pesquisa qualitativa de 

forma a apresentar cinco características básicas que configuram esse tipo de 

estudo: 

1) Na pesquisa qualitativa, o ambiente natural é fonte direta de dados e a 

compreensão desses contextos é elemento chave para análise. Os 

pesquisadores entendem que as ações são sempre melhor 
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compreendias quando são observadas no ambiente habitual de 

ocorrência, e, portanto, sempre que possível, deslocam-se ao local de 

estudo.  

2) Os dados coletados são essencialmente descritivos. O material obtido 

nessas pesquisas é rico em descrições de pessoas, situações e 

acontecimentos. A abordagem qualitativa requer do observador a ideia 

de que nada é trivial, visto que tudo tem potencial para constituir uma 

pista para uma compreensão mais esclarecedora do objeto de estudo.  

3) O processo de investigação para os pesquisadores é mais importante do 

que o produto final. O interesse do pesquisador ao estudar um 

determinado problema é verificar como ele se manifesta nas atividades, 

nos procedimentos e nas interações cotidianas. 

4) A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Os 

pesquisadores não se preocupam em buscar evidências que comprovem 

hipóteses definidas antes do início dos estudos. As abstrações se 

formam ou se consolidam à medida que os dados  coletados vão se 

agrupando. 

5) O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida é foco 

relevante, e requer atenção especial do pesquisador. Nesses estudos os 

pesquisadores preocupam-se com aquilo que se designa por 

“perspectiva dos participantes”. 

 

Segundo Bogdan e Biklem (1994), os pesquisadores qualitativos da área 

da Educação procuram questionar os sujeitos de investigação com o objetivo de 

entender “aquilo que eles experimentam, o modo como eles interpretam as suas 

experiências e o modo como eles próprios estruturam o mundo social em quem 

vivem”.  

Devido a algumas características apresentadas pela abordagem qualitativa, 

o presente estudo foi classificado como estudo de caso.  
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4.2  Abordagens qualitativas de pesquisa: o estudo de caso 

 

O estudo de caso como estratégia de investigação qualitativa é abordado 

por vários autores: Rodriguez et al (1999), Stake (2009), Bogdan e Biklen (1994), 

André (2005), dentre outros. Para eles, essa abordagem de pesquisa consiste na 

observação detalhada de um contexto, levando em consideração suas 

particularidades e complexidades, para que se tenha a compreensão de 

circunstâncias importantes.  

A partir das questões orientadoras correspondentes, bem como a 

bibliografia acerca da temática abordada, procurou-se definir alguns elementos 

(critérios, parâmetros, moldes exemplos) que possibilitassem uma análise mais 

refinada do tema. Tais elementos foram úteis, uma vez que – na medida em que é 

um estudo transversal aos conhecimentos bibliográficos, à questão e às 

proposições da investigação, assim como os dados coletados – orientaram e 

circunscreveram a estratégia de pesquisa escolhida. 

 

 

4.3 Características de um estudo de caso como metodologia de 

pesquisa 

 

Lüdke e André (2007, p. 17) afirmam que “quando queremos estudar algo 

singular, que tenha valor em si mesmo, devemos escolher o estudo de caso.” As 

autoras apontam algumas características que podem dar uma melhor delimitação 

para o estudo de caso, quais sejam:  

1) visam à descoberta – esta característica fundamenta-se no pressuposto 

de que o conhecimento não é algo pronto e acabado, mas em 

construção e reconstrução; sendo assim, o pesquisador manter-se-á 

atento a todas as informações e descobertas que ocorrerão ao longo da 

investigação; 

2) enfatizam a interpretação em contexto – as ações, as percepções, as 

falas e os modos de ação dos agentes envolvidos numa investigação 

são relacionados ao contexto e à situação específica em que ocorrem; 
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3) buscam retratar a realidade de forma completa e profunda – enfatizam a 

complexidade natural das situações, evidenciando a inter-relação dos 

seus componentes; 

4) usam uma variedade de informações – que permitem ao pesquisador 

confirmar ou rejeitar ideias, bem como cruzar e descobrir dados; 

5) revelam experiência vicária e permitem generalizações naturalísticas – 

ocorre em função do conhecimento experiencial do sujeito, no momento 

em que tenta associar dados encontrados no estudo com aquele que 

são fruto de suas experiências pessoais; 

6)  utilizam, em seus relatos, uma linguagem e uma forma mais acessível 

do que em outros relatórios de pesquisa – a preocupação é com a 

transmissão direta, clara e bem articulada do caso, num estilo que se 

aproxima da experiência pessoal do leitor, permitindo uma variedade de 

formas de apresentação dos dados. 

 

Bogdan e Biklen (1994) mostram que, pelo fato de o estudo de caso 

consistir na observação detalhada de um contexto ou indivíduo, de uma única 

fonte de documentos ou de um acontecimento específico, muitos pesquisadores o 

escolhem por acreditarem ser mais fácil do que um estudo realizado em múltiplos 

locais simultaneamente, ou com múltiplos sujeitos. 

O desenvolvimento de um estudo de caso, de um modo geral, pode ser 

dividido em três etapas, as quais nem sempre apresentam limites e contornos 

bem definidos.  

Para Lüdke & André (2007), os estudos de caso começam com um plano 

muito incipiente, com questões ou pontos críticos que vão sendo delineados com 

mais clareza à medida que o estudo avança, caracterizando, assim, a fase 

exploratória. De acordo com as autoras: 

Dentro da própria concepção de estudo de caso que pretende não 
partir de uma visão predeterminada da realidade, mas apreender 
os aspectos ricos e imprevistos que envolvem uma determinada 
situação, a fase exploratória se coloca como fundamental para 
uma definição mais precisa do objeto de estudo. (2007, p. 22).  
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O segundo momento apontado pelas autoras é o da delimitação do 

estudo. Identificados os elementos-chave e os contornos do problema, o 

pesquisador se põe a proceder à coleta sistemática de dados. A impossibilidade 

de explorar todos os ângulos e pontos de vista de um fenômeno é que determina 

a importância da seleção dos aspectos mais relevantes e a determinação do 

recorte. O terceiro e último momento pauta-se pela análise sistemática e pela 

elaboração do relatório, caracterizando-se pela disponibilização das informações 

coletadas. 

A utilização de um estudo de caso, segundo Rodriguez et al (1999), 

justifica-se por várias razões. Em primeiro lugar, por ele ter um carácter crítico 

que permite confirmar, modificar ou ampliar o conhecimento sobre o objeto de 

estudo. Nessa perspectiva pode contribuir com a construção teórica. Em segundo, 

a singularidade única e peculiar a cada um dos sujeitos envolvidos num contexto 

educacional justifica, por si só, esse tipo de projeto. Em terceiro, a utilização do 

caso único reside no carácter revelador dele mesmo. Esse tipo de desenho 

encontra seu mais claro exemplo no método biográfico, no qual  cada caso é 

revelador de uma situação concreta.  

Apesar de alguma diferenciação, por vezes conceitual, conforme o 

enquadramento epistemológico dos autores, existe, na bibliografia, um conjunto 

de pistas que ajudam a dar forma à metodologia dos estudos de caso: a natureza 

da investigação, o seu carácter holístico, o contexto e sua relação com o estudo, 

a possibilidade de  generalizações, a importância de uma teoria prévia, e o seu 

carácter interpretativo constante. 

A compreensão desses aspectos pareceu importante para o 

desenvolvimento da estratégia deste estudo, baseadas em vários autores, mas 

essencialmente nas abordagens de Yin (2005) e Stake (2009). 

 

 

4.4  Técnicas e instrumentos de coleta de dados 

 

Os dados coletados são de natureza qualitativa. Foram utilizados 

instrumentos diversificados para a coleta, tais como questionários e entrevistas, 
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estas, na sua modalidade semiestruturada, com gravações de áudio e a análise 

documental. 

 

 

4.4.1  O questionário 

 

O questionário foi elaborado com questões que tinham como objetivo 

conhecer quem são os professores, e seu perfil, além de identificar suas 

motivações para a busca do Mestrado, assim como as contribuições desse curso. 

O instrumento de pesquisa contém 14 questões objetivas e subjetivas que 

envolvem informações acerca das disciplinas do curso, da pesquisa desenvolvida 

e sobre a repercussão do trabalho na escola. 

A posse dos questionários respondidos possibilitou um diagnóstico inicial 

que abriu caminho para a etapa seguinte: as entrevistas.  

É pertinente destacar que o questionário, segundo Rodríguez et al. (1999), 

não pode ser considerado uma das técnicas mais representativas na investigação 

qualitativa, pois a sua utilização está mais associada a técnicas de investigação 

quantitativa. Contudo, enquanto técnica de coleta de dados, pode prestar um 

importante serviço à investigação qualitativa. Esta técnica baseia-se na criação de 

um formulário, previamente elaborado e normalizado.  

No presente estudo o questionário (anexo 3) foi desenvolvido com a 

finalidade de coletar dados que facilitassem a caracterização dos participantes em 

alguns aspectos, procurando identificar: 

� Eixo I – Identificação do entrevistado, incluindo dados pessoais, 

levantamento sobre sua formação – tempo de atuação profissional e 

níveis  de ensino em que tem atuado; 

� Eixo II – motivações pelos quais esses egressos buscaram qualificar-se 

em nível Stricto Sensu, mais precisamente no curso de Mestrado 

Profissional em Ensino de Matemática; 
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� Eixo III – as contribuições da pesquisa realizada, das disciplinas 

específicas, das pedagógicas e da TICs para a atuação profissional dos 

egressos. 

 

Este instrumento de coleta de dados foi fundamental para se identificarem, 

de início, aspectos relevantes dessa formação. Posteriormente, foram 

selecionados seis egressos para as entrevistas, objetivando-se assim o 

refinamento dos dados. 

 

 

4.4.2  Elaboração e Aplicação do Questionário 

 

Inicialmente, foi necessário realizar um levantamento dos egressos que 

tiveram suas defesas no período de 2004 a 2008. O mergulho nos dados que 

estão online no site da PUC/SP permitiu o acesso às dissertações, possibilitando 

a construção de um quadro orientador em que constam nomes, e-mails, títulos 

dos trabalhos, objetivos e questões de pesquisa. A partir desses dados, obteve-se 

um panorama do que se tem produzido nesse período e a identificação das 

tendências das pesquisas.  

Num segundo momento, com os e-mails dos egressos, foi elaborada uma 

carta com o pedido de que respondessem ao questionário com perguntas abertas 

e fechadas. As abertas, relacionadas ao ensino, à pesquisa e ao que mudou – ou 

vem mudando – em sua prática a partir da realização de sua pesquisa e das 

outras atividades que compõem a grade curricular; as fechadas foram elaboradas 

para a identificação do perfil dos egressos. 

Solicitou-se também a autorização para o uso do questionário, sem a 

divulgação de nomes e de escolas em que trabalham. 

Foi enviado e-mail para os 135 egressos que defenderam suas 

dissertações no período de 2004 a 2008. Desse total, aproximadamente 12 

egressos responderam ao questionário. Como a meta era obter uma amostra que 

fosse representativa, optou-se pela elaboração de outra carta, sensibilizando-os 

para a importância da contribuição nessa etapa do trabalho.  
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A partir dessa segunda tentativa, 13 questionários foram respondidos, 

totalizando 25; contudo, pôde-se observar que não seriam ainda representativos, 

se fosse considerada a amostra inicialmente estabelecida. 

Foram então contatados, via telefone, os egressos que ainda não haviam 

respondido ao questionário. Apesar da dificuldade de contato, esse processo, 

mesmo que demorado, surtiu efeito, uma vez que 21 questionários foram 

respondidos. O que ficou muito claro é que, para o professor, a situação tornava-

se mais real depois do contato via telefone, pois tinha a pesquisadora do outro 

lado, esperando que cumprissem o solicitado. Isso foi confirmado na maioria dos 

casos. Só não se conseguiu uma amostra maior em razão das mudanças nos 

números dos telefones.  

 

 

4.4.3  A entrevista individual 

 

A entrevista, neste estudo, configurou-se como um dos principais 

instrumentos de coleta de infomações, por serem os dados coletados e  

analisados relevantes para  a resposta à  questão de pesquisa no que diz respeito 

à percepção dos egressos quanto às contribuições do curso de Mestrado 

Profissional, e aos motivos que influenciaram a sua escolha do curso. 

É nesse sentido que Yin (2005) considera a entrevista em estudos de caso 

uma das fontes de informação mais importantes e essenciais. É também um 

ótimo instrumento para a captação da diversidade de interpretações das pessoas 

acerca da realidade. O investigador qualitativo tem, na entrevista, um instrumento 

adequado para captar essas realidades múltiplas (Stake, 1999). A entrevista 

possibilita a interação verbal entre, pelo menos, duas pessoas: o entrevistado, 

que fornece respostas, e o entrevistador, que solicita informação e que, a partir de 

sistematização e interpretação adequada dos dados, extrai as conclusões sobre o 

estudo em causa. 

Segundo Flick (2005), as entrevistas semiestruturadas têm suscitado 

bastante interesse e têm sido de utilização frequente. Esse interesse associa-se à 

expectativa de que é mais provável que os sujeitos entrevistados expressem seus 
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pontos de vista  numa situação relativamente aberta, que numa padronizada ou 

num questionário. 

O entrevistador estabelece, nesse tipo de entrevista, os âmbitos sobre os 

quais incidem as questões. Flick (2005) aponta algumas vantagens das 

entrevistas semiestruturadas sobre as estruturadas, dado que estas últimas 

limitam o ponto de vista do sujeito ao determinar quando, em que sequência e 

como tratar os assuntos.  

Dentre as várias possibilidades de entrevistas (não estruturadas, 

semiestruturadas e estruturadas), optou-se pela concepção de entrevistas 

semiestruturadas individuais (anexo 5). A entrevista semiestruturada foi pensada, 

para se compreendesse em maior profundidade a percepção dos egressos sobre 

sua formação no curso de Mestrado Profissional: de que forma o curso teria 

contribuído para atuação profissional, a partir dos aspectos concretos relativos à 

experiência nele vivenciada. 

Para isso, com base na análise dos dados coletados até à altura, foram 

aprofundados aspectos abordados no questionário. Assim, foi elaborado um 

conjunto de perguntas, apenas para orientação da conversa. Os entrevistados – 

selecionados a partir dos 46 egressos que haviam respondido ao questionário 

anteriormente – sentiram-se à vontade para se expressar trazendo, não 

raramente, elementos novos. O convite para que participassem das entrevistas foi 

feito, num primeiro momento, via e-mail; num segundo, por telefone para tratar dia 

e horário para o encontro.  

Embora fosse sempre difícil estabelecer um horário de encontro para a 

realização da pesquisa, pois os egressos estavam sempre muito ocupados com 

as atividades diárias da profissão, sempre se mostravam dispostos a dar sua 

parcela de contribuição, uma vez que sabiam de sua importância, por já terem 

elaborado pesquisa. 

Considerando o perfil do curso e os objetivos desta pesquisa, para a 

realização da entrevista, foram estabelecidos três critérios de escolha dos 

sujeitos, a saber: 
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� Permanência do professor atuando no Ensino Fundamental ou 

Médio; 

 
Este critério justifica-se pelo fato de os egressos terem vivendiado o “antes” 

e o “depois” da realização do curso, seja como professor ou em cargo de 

coordenação ou direção.  

� O foco da pesquisa voltado para questões relacionadas a prática do 

professor 

 
Neste critério levou-se em conta o consenso na literatura educacional de 

que a pesquisa é um elemento importante na formação do professor (André, 

2004) e uma prática fundamental para o seu desenvolvimento profissional (Lüdke, 

2006). 

Destaca-se aqui que a pesquisa de um dos entrevistados não estava 

diretamente relacionada à prática de atuação, mas sim com a prática dos sujeitos 

de sua pesquisa. 

� Egressos que haviam participado de vários cursos de formação de 

curta duração durante sua carreira profissional.  

 

Este item é relevante, uma vez que é recorrente o discurso de que os 

cursos ministrados aos professores não têm tido resultados significativos por 

vários motivos. Um deles é a formação “subordinada a uma lógica de transmissão 

de conhecimentos ou aquisição de competências” (PONTE, 1998) e 

descontextualizados da prática. Posto isso, seria necessário compreender em 

quais aspectos o curso atendeu às expectativas dos professores no que se refere 

à sua atuação profissional. 

Antes de cada entrevista, as dissertações desses entrevistados foram lidas 

para que se tivesse uma melhor compreensão do que produziram, quais eram os 

seus objetivos naquele momento em que realizavam o curso. Foi possível 

também um entendimento maior da trajetória profissional de cada um. Esses 

novos elementos, e o questionário por eles respondido possibilitaram uma visão 

mais abrangente e constituíramum norte no momento da entrevista. 
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Foram realizadas, ainda, duas entrevistas com professores do Programa 

de Pós-Graduação da PUC/SP e orientadores do Mestrado Profissional, com o 

seguinte critério de escolha: 

� Professores remanescentes desde a implantação/implementação 

do curso, e que tivessem atuado diretamente nesse processo.  

 

Essas entrevistas tinham como propósito compreender a problemática 

posta naquele momento para a criação do Mestrado Profissional, além de 

possibilitar o entendimento do contexto e os motivos que levaram à 

implantação/implementação dessa modalidade. 

Entendia-se assim que a participação dessas duas profissionais 

diretamente envolvidas na criação do Mestrado Profissional traria aspectos 

importantes para estrutura da investigação. Além disso, essas pesquisadoras 

poderiam trazer dados – até então não identificados – de situações vivenciadas, 

as quais poderiam não estar contempladas nos documentos da instituição 

pesquisados até então. 

As entrevistas individuais tanto dos egressos, como também das 

professoras da PUC/SP foram registradas em formato áudio e, posteriormente, 

transcritas na íntegra. 

Entre os métodos de coletas de dados mais comuns em estudos de caso 

estão a observação e as entrevistas. 

A utilização de múltiplas fontes de dados permite, por um lado, assegurar 

as diferentes perspectivas dos participantes no estudo; por outro, obter várias 

“medidas” do mesmo fenômeno. Criam-se, então, condições para a triangulação 

desses dados durante a fase de análise. Segundo Yin (2005), a utilização de 

múltiplas fontes na construção de um estudo de caso, conduz a um conjunto mais 

diversificado de tópicos de análise. 

No caso deste trabalho, o questionário e a entrevista propiciaram uma 

riqueza maior de informações: na entrevista, os egressos puderam dar mais 

detalhes do que haviam respondido no questionário, o que proporcionou uma 

melhor triangulação desses dados na fase de análise. 
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A entrevista adquire bastante importância no estudo de caso, pois, por 

meio da investigação, percebe-se a forma como os sujeitos interpretam as suas 

vivências já que ela “é utilizada para coleta de dados descritivos na linguagem do 

próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia 

sobre a maneira como os sujeitos interpretam os aspectos do mundo”. (BOGDAN 

e BIKLEN 1994, p. 134). 

 

 

4.4.4  Fontes documentais 

 

Os documentos, de acordo com Ludke e André (2007), podem ser importante 

fonte de dados que tanto complementam os obtidos através de outras técnicas  

de coleta, como revelam  novos aspectos do problema em estudo. Guba e Lincoln 

(1981)25 apontam algumas vantagens da análise documental: (a) constituírem 

uma fonte de informação rica e estável, podendo ser consultada várias vezes; (b) 

serem uma fonte de informação contextualizada que, surgindo num determinado 

contexto, fornece dados a respeito dele  mesmo; (c) possuírem baixo custo e 

permitirem a obtenção de dados quando não é possível ou recomendado o 

acesso ao(s) sujeito(s). 

No presente estudo, a análise documental foi também uma técnica de 

coleta utilizada como forma de complementação dos dados obtidos pelos 

questionários e entrevistas. O recurso a fontes documentais foi fundamental: 

� Primeiramente, recorreu-se às dissertações produzidas pelos egressos 

do Curso de Mestrado Profissional, período 2004-2008, com o objetivo 

de traçar um panorama do perfil das pesquisas produzidas nesse 

período e que estavam disponíveis no site da PUC/SP no banco de 

dissertações, e teses. 

� Num segundo momento, foram consultadas as Portarias 080/98 e 07/09  

que regulamentam e instituem normas para o Mestrado Profissional, e 

Portaria normativada da Pós-Graduação 977/65, que regulamentou a 

Pós-Graduação no Brasil, e o Projeto do curso de Mestrado Profissional 

em Ensino de Matemática da PUC/SP, com o intuito trazer elementos 

que contribuíssem para a compreensão do objeto de estudo, de forma 

abrangente e em todas as suas especificidades.  

_____________ 
25 Citado por Ludkke, M & André, M (2007). Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. EPU. 
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Estes instrumentos, entrevista, questionário e documentos possibilitaram a 

coleta de informações adequadas e diversificadas. 

 

 

4.5  A análise e interpretação dos dados num estudo de caso 

 

No estudo de caso, os contextos e as questões de investigação devem 

indicar ao investigador as melhores técnicas e materiais a serem utilizados, bem 

como a informação a serem coletadas. 

No decorrer do estudo, de acordo com Fragoso (2004), o investigador deve 

assegurar-se que os métodos e as técnicas de coleta serão utilizados de forma 

pertinente no sentido de se obterem dados que deem suporte para uma análise 

satisfatória.  

A vantagem da utilização de fontes múltiplas de evidência é o 

desenvolvimento de linhas convergentes de investigação, enquanto processo de 

triangulação de dados: “Assim, qualquer descoberta ou conclusão em um estudo 

de caso provavelmente será muito mais convincente e acurada se baseada em 

várias fontes distintas de informação, obedecendo a um estilo corroborativo de 

pesquisa” (YIN, 2005, p. 126). 

A triangulação aparece como um conceito comum e importante na 

metodologia qualitativa e de estudos de caso. Autores como Yin (2005), Stake 

(1999) e Flick (2004) apresentam a triangulação como uma estratégia de 

validação, na medida em que torna possível a combinação de metodologias para 

estudo do mesmo fenômeno. 

Por outras palavras, a triangulação permite obter, de duas ou mais fontes 

de informação, dados referentes ao mesmo acontecimento, a fim de aumentar a 

fiabilidade da informação. Após a triangulação, recorre-se a uma outra fase, a 

análise desses dados. Para Rodríguez et al. (1999, p. 197), esse momento 

constitui-se uma das tarefas mais atrativas e fecundas no âmbito do processo de 

investigação:  
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Os dados coletados no campo são as peças de um quebra-
cabeça que o analista se encarrega de ir encaixando, utilizando a 
evidência coletada para orientar a busca de novas evidências 
suscetíveis de incorporar-se a um esquema emergente de 
significados que dá conta da realidade estudada e que pouco a 
pouco vai aproximando o investigador da descrição e da 
compreensão da mesma26

 (tradução nossa). 

 

Os mesmos autores definem a análise de dados como um conjunto de 

manipulações que implicam transformação, operação, reflexão e comprovação 

que o investigador deve realizar sobre os mesmos, a fim de retirar significados 

relevantes, relacionados com a questão de investigação. 

Segundo Stake (2009), não existe um momento particular para o início da 

análise dos dados: 

A análise pretende dar significado às primeiras impressões assim 
como às compilações finais. Analisar significa, na essência, 
fraccionar. Nós fraccionamos as nossas impressões e as nossas 
observações. [...] não se trata do princípio, meio e fim, não dessas 
partes, mas das partes que são importantes para nós. (p. 87). 

 

Na verdade, o que o autor propõe dentro do contexto estabelecido a partir 

dos dados coletados é: “como é que essa parte se relaciona com aquela”? 

Nesse sentido, André (2005) ressalta ser a análise um processo contínuo 

que permeia as várias etapas da pesquisa: 

Desde o início do estudo, no entanto, são usados procedimentos 
analíticos, quando se procura verificar a pertinência das questões 
selecionadas frente às características específicas da situação 
estudada e são tomadas decisões sobre áreas a serem mais 
exploradas, aspectos que merecem mais atenção e outros que 
podem ser descartados. Essas escolhas decorrem de um 
confronto entre os fundamentos do estudo e o que é vai sendo 
“aprendido” no desenrolar da pesquisa, num movimento constante 
que perdura até o final do relatório. (p. 55). 

 

_____________ 
26 Los datos recogidos en el campo constituyen las piezas de un puzzle que el analista se encarga de ir 

encajando, utilizando la evidencia recogida para orientar la búsqueda de nuevas evidencias susceptibles 
de incorporarse a um esquema emergente de significados que da cuenta de la realidad estudiada y que 
poco a poco va aproximando al investigador a la descripción y la comprensión de la misma (Rodríguez et 

al., 1999, p. 197).  



 153

O corpus de dados que compõem este estudo foi analisado a partir das 

entrevistas, questionários, documentos e dissertações. 

Nesse sentido, a triangulação é aqui garantida pela retomada do referencial 

teórico que sustenta o estudo, considerada também a sua própria organização, 

assim como os depoimentos trazidos pelos instrumentos. 

A análise apresenta três eixos como se pode ver pelo desenho do universo 

da pesquisa: 

 

Gráfico 2: Desenho do universo de análise da pesquisa 

 

 

O primeiro eixo de análise visou identificar o perfil do egresso que tem 

buscado o Mestrado profissional em seus aspectos gerais: o nível de ensino em 

que estão atuando, tempo de atuação profissional, formação, idade e sexo. 

O segundo eixo de análise procurou identificar inicialmente os motivos que 

levaram os egressos a buscar o Mestrado Profissional. Esse eixo possibilitou 
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traçar um quadro dos diferentes fatores que levaramesses profissionais a se 

qualificar em nível Stricto Sensu. 

No terceiro eixo, procurou-se identificar a contribuição do Mestrado 

Profissional para a atuação dos egressos, considerando para essa análise, as 

disciplinas específicas, as pedagógicas, os recursos tecnológicos, as relações 

interpessoais e a pesquisa realizada.  

Nesse contexto de análise, são apresentadas a seguir as questões que se 

constituíram foco desta pesquisa: 

Quem são os egressos do curso investigado de Mestrado Profissional em 

Ensino de Matemática? Quais suas motivações para o ingresso no curso? Qual a 

influência dessa titulação, segundo eles, sobre sua prática e seu desempenho 

profissional? Em que medida a inserção de professores de Matemática da 

Educação Básica nesse contexto de formação voltado para a aplicabilidade como 

o Mestrado Profissional pode contribuir para o desenvolvimento profissional? 
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CAPÍTULO V 
 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Este capítulo apresenta a análise dos dados da pesquisa. Procurou-se 

respeitar o foco em relação às suas questões norteadoras e aos seus objetivos.  

 

 

5.1 Eixo 1: Perfil dos egressos que cursaram o Mestrado 

Profissional 

 

A organização dos dados para compor essa seção pautou-se nos 

questionários respondidos pelos egressos. Foram destacados neste item os 

seguintes fatores: idade, sexo, formação escolar, tempo de exercício na profissão 

e níveis de atuação.  

Foi considerado importante, inicialmente, a identificaçãoda quantidade de 

dissertações defendidas por ano no período 2004-2008, assim como sua relação 

com o número de questionários respondidos respectivamente no mesmo período. 

 

Quadro 11. Dissertações defendidas por ano e os questionários respondidos nos 
respectivos anos 

 2004 2005 2006 2007 2008  

Quantidade de defesas 01 16 15 56 47 135 

Questionários respondidos 00 05 09 20 12 46 

Percentual por ano respondido 0% 31% 60% 36% 25,5% 34% 
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Em 2004, apenas um mestrando defendeu sua dissertação; não entrou no 

grupo dos sujeitos desta pesquisa, em razão de ter sido impossível localizá-lo 

tanto por e-mail quanto por telefone. Em 2005, cinco egressos responderam ao 

questionário, o que corresponde a 31%. Em 2006, nove responderam ao 

questionário. Esse total corresponde 60% dos 15 que defenderam a dissertação 

no referido ano. Em 2007, 20 egressos responderam ao questionário, um 

percentual de 36% dos questionários respondidos naquele ano. O ano de 2008 

teve o menor percentual de questionários respondidos. Acreditava-se que, pelo 

fato de ser recente a presença desses egressos no programa de Pós-Graduação, 

fosse mais fácil o contato, até porque os e-mails e telefones tendem a estar mais 

atualizados do que os que defenderam em anos anteriores. No entanto, essa 

previsão não se confirmou, foi o ano em que se obteve a menor quantidade de 

questionários respondidos, ou seja, somente 25,5%.  

No quadro a seguir, a faixa etária dos sujeitos que responderam ao 

questionário. 

 
Quadro 12. Quantidade de egressos por intervalo de idades 

Intervalo Idade 30 |_ 40 40 |_ 50 50 |_ 60 60 |_ 70 Total 

Quant. Egressos 21 18 5 2 46 

Percentual 45,5% 39,5% 11% 4,0% 100% 

 

Um fato interessante que os dados revelam é que a maior procura pelo 

Mestrado Profissional está na faixa dos 30 aos 50 anos, com predomínio no 

intervalo de 30 a 40 anos. Não se identificou nenhum sujeito na faixa etária abaixo 

dos 30 anos dentre os egressos que responderam ao questionário 

Pode-se questionar por que professores com idade inferior aos 30 anos 

não buscaram o Mestrado Profissional, uma vez que a procura de professores 

nessa faixa etária é mais constante no Mestrado Acadêmico. 

Nessa faixa de idade, o professor tem, em média, seisanos de exercício na 

profissão, enquadrando-se na classificação organizada por Gonçalves (2009), em 

seu estudo, ao identificar as cinco fases da carreira profissional do professor de 

acordo com os anos trabalhados. A fase que oscila entre os cinco e sete anos de 

percurso profissional  caracteriza-se por  
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[...] um assumir de confiança do professor, a que não são alheios 
a tomada de consciência de que se “é capaz” de gerir o processo 
de ensino-aprendizagem, a satisfação pelo trabalho desenvolvido 
e um gosto pelo ensino, por vezes até então não pressentido. (p. 
26). 

 

O adiamento do ingresso no curso de Mestrado Profissional também pode 

ser explicado pelas condicões requeridas para esse ingresso. Primeiro, o 

professor precisa de, no mínimo, três anos de exercício na profissão; segundo, 

para usufruir do benefício da Bolsa de estudo da SEE, é necessário que o 

professor seja efetivo na Rede Pública estadual. Entende-se, dessa forma, que, 

num primeiro momento, a busca esteja amparada por essas condições; isto 

justificaria a idade com que os professores buscam o Mestrado, direcionados para 

a efetivação por meio de concurso público, para posteriomente pensar na 

qualificação  

Em relação à atuação, pode-se ter uma visão geral da quantidade de 

professores que lecionam em um ou mais níveis de ensino, considerando o 

Ensino Fundamental, o Ensino Médio e Superior, conforme o diagrama abaixo. 

 

Figura 1. Quantidade e níveis de atuação 

 

Como apresentado no diagrama de Ven, 14 egressos trabalham nos três 

níveis de ensino, 20 trabalham no Ensino Fundamental e Médio, sete no Ensino 

Superior e Médio, dois somente no Ensino Superior e três no Ensino Médio. 
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Os dois egressos que lecionam somente no Ensino Superior fogem à regra 

de “ser funcionário público e de atuar no Ensino Fundamental ou Médio”. São 

professores que tem respectivamente 17 e 10 anos de atuação no Ensino 

Superior. A busca pelo Mestrado Profissional não se deu por meio de incentivo do 

Projeto Bolsa Mestrado do Estado27. Pode-se levantar a hipótese de que a 

motivação tenha sido garantia da permanência no emprego ou da própria 

necessidade de qualificação. 

 

Quadro 13. Quantidade de egressos e o percentual que estão lecionando, por nível de 
ensino 

E. Superior E. Médio E. Fundamental 

23 44 34 

50% 95,6% 73,9% 
 

No cômputo geral, 50% dos egressos investigados já lecionam no Ensino 

Superior. Dentre eles, 16 iniciaram o trabalho neste nível de ensino a partir do 

ingresso no curso de Mestrado Profissional, e, em alguns casos, durante ele. 

Esse montante é considerável, se for observado que esses 16 egressos 

correspondem a aproximadamente 69% dos 23 que atuam no Ensino Superior, e 

a aproximadamente 37% dos 46 que responderam ao questionário. 

 

Quadro 14. Quantidade de egressos por intervalo de anos de atuação nos respectivos 
níveis de ensino 

Intervalo 
de anos 

Quant. egressos 
E. Fundamental 

Quant. egressos 
E. Médio 

Quant. egressos 
E. Superior 

0 |_ 05 03 01 17 

05 |_ 10 06 04 03 

10 |_ 15 12 17 02 

15 |_ 20 10 14 01 

20 |_ 25 00 03 00 

25 |_ 30 02 03 00 

30 |_ 35 00 00 00 

35 |_ 40 00 01 00 
 

_____________ 
27 A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo concede bolsa de Estudo para os professores da 

Educação Básica cursarem o Mestrado ou Doutorado. 
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O que se pode inferir a partir dos dados dessa tabela é que a maior 

concentração de egressos que lecionam tanto no Ensino Fundamental quanto no 

Ensino Médio estão no intervalo de 10 a 20 anos de exercício na profissão.  

Já no Ensino Superior, o exercício da profissão se concentra quase que 

totalmente no intervalo de zero a cinco anos, ou seja, esse total corresponde a 17 

egressos: percentual é de 37% do total. Esses dados indicam que a maioria, 

depois do término do Mestrado Profissional, consegue atuar no Ensino Superior. 

Dezesseis dos que estão entre a faixa de zero a cinco anos tiveram acesso ao 

Ensino Superior durante a realização do curso, ou depois que concluíram; sete 

dos egressos atuavam no Ensino Superior quando iniciaram o curso. 

Esses dados revelam que muitos professores, ao procurar o Mestrado 

Profissional, buscam de alguma forma ascensão na carreira e estabilidade 

financeira, uma vez que nos níveis de Ensino Fundamental e Médio os salários 

não são promissores; as difíceis condições de trabalho também podem se 

constituir em justificativas para essa busca.  

Nota-se, a partir do quadro, que a maior procura pelo curso de Mestrado 

Profissional encontra-se entre os professores que estão na faixa de 10 a 15 anos 

de exercício na profissão. É interessante observar que essa faixa também 

coincide com os estudos de Gonçalves (2009). Segundo o autor, a fase que 

compreende o período de 8 a 14 anos, denominada por “desequilíbrio”, leva 

alguns professores a investir de forma empenhada e entusiástica na carreira, 

procurando cada vez mais a valorização profissional, enquanto outros, pelo 

contrário, conforme destaca o autor, alheiam-se, alegando “cansaço” e 

“saturação”, deixando-se, mesmo, cair na rotina. 

Os egressos do Mestrado Profissional, conforme evidenciado nos 

instrumentos de coleta de dados, foram influenciados por vários fatores que os 

levaram a investir na carreira procurando de alguma forma a valorização 

profissional, seja como investimento para trabalhar na Universidade, seja como 

forma de melhorar ou atualizar conhecimentos, ou ainda para melhoria da prática 

de sala de aula, dentre tantos outros motivos. 
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Quadro 15. Formação em nível de graduação dos egressos 

Lic. Mat. 
Bach. Mat./Lic. 

Mat Ciências/lic. Mat. 
Outras/Lic. 
Matemática Total 

32 04 07 03 46 

70% 09% 15% 06% 100% 

 

É importante destacar que todos os sujeitos desta pesquisa, em algum 

momento de sua formação, fizeram o curso de Licenciatura em Matemática. Um 

dado interessante que se apresenta é que quatro deles cursaram Bacharelado em 

Matemática, sete, Licenciatura curta em Ciências; e três fizeram cursos afins, por 

exemplo, Engenharia, para depois complementar com a Licenciatura.  

É possível supor que a formação recebida por esse grupo tenha deixado 

defasagem tanto no que se refere aos conteúdos específicos de Matemática, 

como é o caso de quem fez Licenciatura curta em Ciências, ou defasagem em 

relação às disciplinas pedagógicas, como é o caso de quem fez bacharelado em 

Matemática. No entanto, chama a atenção o seguinte fato: de 46 sujeitos, 32 

fizeram a Licenciatura convencional em Matemática e voltaram a procurar o 

Mestrado Profissional. Estaria essa procura ligada também à defasagem dos 

conhecimentos matemáticos no seu processo de formação inicial? 

É importante lembrar aqui que o Parecer nº. 895/71, de 09/12/1971, que 

regulamentou os cursos de Licenciatura curta no país no início da década de 

1970, foi concebido e implantado sob a égide do regime militar e com forte 

orientação nacionalista, anunciadas por slogans do tipo “Brasil grande” e “Milagre 

econômico”. A implantação desses cursos que habilitavam o professor para 

lecionar no Ensino Fundamental (antigo 1º grau), nas áreas de Letras, de 

Ciências e de Estudos Sociais, visou atender às determinações da Lei nº. 5692, 

de 11/08/1971. Há que se destacar que a formação dos professores acabou 

sendo “aligeirada” como forma de atender as novas demandas impostas pelo 

crescimento do país naquele período. Essa urgência em formar professores 

justificava-se em razão do descompasso entre a quantidade de professores que 

demandava a Rede Pública de ensino e os professores formados. Esses cursos 

de Licenciatura apresentavam-se de forma polivalente e conduziam às 

Habilitações Plenas. Assim, o professor formado em Ciências poderia 
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complementar sua formação optando por um dos cursos: Biologia; Matemática; 

Física ou Química.  

No entanto, algumas constatações foram feitas com relação a essa 

modalidade, que diz respeito à preparação dos professores egressos desses 

cursos para desempenhar suas funções. Curi (2009) aponta que: 

no período de 1974 a 1977, algumas Universidades como a 
Federal de São Carlos (UFScar), Universidade Federal de Goiânia 
(UFGO) e Universidade de Brasília  (UnB) iniciaram a implantação 
do curso de Licenciatura curta em Ciências e os resultados logo 
começaram a aparecer. Na maioria dessas Universidades, os 
alunos estavam extremamente mal preparados para desempenhar 
suas funções. Além disso, o curso era considerado 
desestimulante, o que provocava evasão dos alunos. (p. 22). 

 

Destaca-se também, segundo a autora, que, em 1998, cerca de 35% dos 

professores que lecionavam Matemática nas escolas públicas da rede estadual 

eram oriundos de cursos de Licenciatura curta em Ciências.  

Na realidade, tanto para quem cursou licenciatura curta e depois a 

complementação em Matemática, como também para quem cursou diretamente o 

curso de Licenciatura no formato não aligeirado, a formação inicial até os dias 

atuais, não tem dado conta da complexidade que é a sala de aula. 

A quantidade de disciplinas de conteúdos específicos e pedagógicos da 

grade curricular do Mestrado Profissional chama a atenção. O conjunto das 

disciplinas corresponde a 60% da grade curricular, o que aponta para a hipótese 

de que um dos motivos para os professores buscarem qualificação no Mestrado 

Profissional está relacionado às lacunas deixadas na formação inicial.  

 

Quadro 16. Quantidade de homens e de mulheres que concluíram o curso no período de 
2004 a 2008. 

Homem Mulher Total 

27 19 46 

64,3% 35,7% 100% 
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A quantidade de homens que fizeram o Mestrado Profissional nesta 

amostragem de 46 egressos é de 28,6% maior que a de mulheres que 

procuraram o curso. 

O quadro a seguir mostra que o número de mulheres e homens por níveis 

de ensino não coincide com o total de egressos que responderam ao 

questionário: em muitos casos, trabalham em mais de um nível, como foi 

apresentado anteriormente no diagrama de Ven. 

 

Quadro 17. Quantidade de homens e mulheres de acordo com a atuação nos diferentes 
níveis de ensino. 

Níveis de 
Ensino 

Ensino 
fundamental Ensino Médio 

Ensino 
superior 

Homem 16 26 16 

Mulher 15 17 07 
 

O fato de haver mais homens que mulheres interessa na medida em que a 

área da Educação é predominantemente feminina. No presente estudo, essa 

generalização não procede quando se refere ao professor de Matemática. No 

quadro, a proporção de homens e mulheres é praticamente igual no Ensino 

Fundamental. No entanto, à medida que vai aumentando o nível de ensino, a 

proporção de homens é significativamente maior.  

Esses dados exigiram que se verificasse dentro do universo da pesquisa – 

os 135 egressos concluintes do Mestrado no período de 2004-2008 –, se essa 

diferença se mantinha. Constatou-se, no entanto, que foram titulados, no período 

em referência, 79 homens e 55 mulheres. Esses números representam 

respectivamente 58,5% e 40,7%. 

Os estudos mostram que nas séries iniciais a população docente é 

majoritariamente feminina. A profissionalização da mulher no magistério público 

deu-se em meio ao entendimento de que a educação escolar era uma extensão 

da educação dada em casa. Entendia-se dessa forma, segundo Schaffrath 

(1990), que  
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[...] a função de mãe na família era estendida à escola pela 
pessoa da professora. Estava assim criado o círculo que permitiria 
a profissionalização do magistério feminino. As mulheres, mães e 
educadoras por natureza, passavam a estender sua função para 
as escolas na profissão de professoras. (p. 22). 

 

A inserção da mulher no magistério é sem dúvida bastante complexa. Não 

cabe aqui trazê-la para discussão. Sabe-se, no entanto, que no decorrer dos 

anos, as mulheres não limitaram suas funções ao trabalho nas séries iniciais. 

Dados indicam que o sexo feminino é predominante também nas séries 

subsequentes do Ensino Fundamental  

Carvalho (1996, p. 78), em seu estudo sobre “trabalho docente e relações 

de gênero” indica que, em 1990, a predominância feminina não mais se restringia 

às séries iniciais: um percentual de 75,5% do total de professores atuava de 5ª a 

8ª séries. As mulheres eram maioria também em cargos de direção de escola, 

atingindo, na época, um percentual de 76%, e de assistente de direção, 79,5%. 

No entanto, Curi (2000, p. 62), em sua dissertação de Mestrado a respeito 

de professores de Licenciatura curta em Ciências, afirma que nos “Referenciais 

para formação de Professores” (SEF/MEC, 1999), o processo de feminilização do 

Magistério tem se convertido em símbolo de desvalorização social, em vez de 

representar uma conquista profissional das mulheres. Segundo esses 

Referenciais, o magistério, por ser um trabalho teoricamente de jornada parcial, é 

considerado tipicamente feminino. Assim, seu salário pode ser visto como 

“complementar” na renda familiar; dessa forma, uma profissão tipicamente para 

mulheres, pois é possível conciliar a vida privada e a profissional. 

É nesse sentido que Schaffath (2000) destaca que o magistério enquanto 

profissão pouco rentável afastava os homens que deveriam prover o sustento da 

família. No caso das mulheres, poderiam exercer uma profissão mal remunerada, 

já que não lhes cabia a responsabilidade de "chefes de família". 

No entanto, o que se pode constatar é que essa predominância feminina 

não é uma regra. Curi (2000) mostra que o percentual de homens no magistério 

em Matemática é maior do que em algumas outras áreas do conhecimento: 
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[...] isto se deve ao fato de que, muitas vezes, a Matemática é 
vista socialmente como um conteúdo curricular complexo demais 
para meninas, pois a racionalidade é tida como característica 
masculina. (p. 62). 

 

Um dado curioso com relação à questão do gênero foi constatado na 

pesquisa de Roma (2010, p. 123). Esse autor trabalhou com “as representações 

sociais dos alunos de Licenciatura em Matemática sobre a profissão docente” 

Seus sujeitos de pesquisa eram licenciandos em Matemática de instituições, 

particulares, confessionais e públicas. O que se verificou é que a presença de 

mulheres na instituição particular e na confessional predominava em relação aos 

homens, ou seja, correspondia a 61,1% e 55,6% respectivamente, enquanto na 

instituição pública, os homens constituíam a maioria, ou seja, representavam 

67,7%.  

O que pode se depreender desse resultado de Roma é que, nas 

instituições cujo número de homens é maior, a razão da escolha é a continuidade 

na carreira acadêmica, ou seja, eles pretendem fazer pesquisa e não atuar no 

magistério. 

Esse fato vem se confirmando também em relação à busca por titulação 

em nível de Mestrado. Em relação aos egressos que concluíram o curso de 

Mestrado Profissional em Ensino de Matemática na PUC/SP no período 2004 a 

2008, os dados revelam um percentual de 17,8% a mais de titulados homens. 

Esses dados apontam que a predominância masculina no presente estudo 

estende-se também para os titulados em nível de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

 

 

5.2  Eixo 2: As motivações para a busca do Mestrado Profissional 

 

Procurou-se inicialmente identificar as motivações que impulsionaram os 

professores da Educação Básica a buscar o Mestrado Profissional. Para isso, 

foram analisadas as respostas dos questionários referentes a esse bloco, o que 

possibilitou elaborar o Quadro 18. O número total de respostas supera a 

quantidade de egressos, visto que poderiam apontar mais de uma motivação pela 

busca do Mestrado Profissional. 
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Quadro 18. Sub-eixos referentes às motivações pela busca do Mestrado Profissional 

Motivação Nº de respostas 

Auxílio Bolsa Mestrado 6 

Acesso ao Ensino Superior 10 

Melhoria do conhecimento/Aperfeiçoamento 26 

Prática da sala de aula 34 

Cursar disciplinas específicas 6 
 

 

5.2.1  Auxílio Bolsa Mestrado 

 

Os dados coletados evidenciam que em muitos casos a acessibilidade ao 

curso deu-se pelo incentivo da bolsa oferecida pela Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo. 

O projeto Bolsa Mestrado está amparado pelo Decreto nº 48.298, de 3 de 

dezembro de 2003 e pela Resolução SE 131, de 4 de dezembro de 2003 e 

Resolução SE 105, de 1-12-2004, que, no uso de suas atribuições legais, decreta: 

Artigo 2º - A Bolsa Mestrado destina-se, exclusivamente, ao titular 
de cargo efetivo do Quadro do Magistério da Secretaria da 
Educação, integrante de classe de docentes ou de suporte 
pedagógico, admitido em curso de pós-graduação ministrado por 
instituição de ensino de nível superior, da rede pública ou privada 
(p. 1). 

 

Considerando o período de referência da presente pesquisa (2004-2008) 

com o universo de 135 egressos do Mestrado Profissional em Ensino de 

Matemática da PUC/SP, o quadro abaixo apresenta, por ano, a quantidade deles 

que se beneficiou ou não do projeto Bolsa Mestrado. 

 

Quadro 19. Quantidade de egressos e a Bolsa Mestrado 

 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Com bolsa 0 0 06 45 39 90 

Sem bolsa 1 16 09 11 08 45 

Total 01 16 15 56 47 135 

Fonte: Banco de dados da biblioteca virtual da PUC/SP 
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No período de 2004 e 2005, os alunos sujeitos da pesquisa que concluíram 

o curso não tiveram o incentivo do Projeto Bolsa Mestrado. Em 2006, apenas 40% 

dos alunos foram por ele beneficiados. O percentual de egressos que conseguiu a 

bolsa aumentou significativamente em 2007 e 2008. Nesses últimos dois anos, 

mais de 80% dos ingressantes – sujeitos da pesquisa – fizeram o curso com esse 

suporte. 

Ressalta-se que, dos 46 egressos que responderam ao questionário e 

sujeitos da pesquisa, 42 se beneficiaram do incentivo da bolsa, ou seja, 

aproximadamente 89%. 

Os quatro egressos que não se beneficiaram do incentivo oferecido pela 

SEE com bolsa justificam-se pelo fato de morarem em outro estado, ou também 

por não atuar como professor na Rede Pública do Estado de São Paulo. 

Em 2007 e 2008, houve um aumento considerável no número de defesas. 

É provável que um dos motivos tenha sido o incentivo do projeto Bolsa Mestrado, 

que, a partir de 2004 tornou possível a qualificação de muitos professores da 

Rede Pública. 

O crescente aumento pela procura do curso em razão da Bolsa Mestrado é 

destacado nos depoimentos de alguns dos egressos: 

A implantação do programa da Bolsa Mestrado da SEESP, 
também foi um fator importante para que eu pudesse cursar e 
atualizar meus estudos (Patrícia). 

Surgiu a oportunidade de fazer o mestrado com auxílio da Bolsa 
do Governo do Estado para professores efetivos, eu não teria 
condições de arcar com as despesas de um mestrado, sozinha, 
(Danielle). 

Após o término de minha graduação, sempre alimentei a vontade 
de cursar o Mestrado, mas esbarrava na questão financeira. A 
partir do momento que o Governo do Estado de São Paulo 
ofereceu a Bolsa Mestrado, imediatamente, candidatei-me a uma 
vaga. (Vitória). 

Pelo programa oferecido pela PUC/SP, suas disciplinas me 
deixaram empolgada e pelo fato de ganhar bolsa da SEE. (Talita) 

A bolsa da SEE não se estenderia por muito tempo e, se eu 
esperasse mais, poderia perder a oportunidade. (Péricles). 
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Destaca-se aqui a preocupação das Políticas Públicas com relação ao 

aperfeiçoamento do professor da Educação Básica que atua na Rede Pública ao 

possibilitar a continuidade de estudos em Programas de Pós-Graduação, 

reconhecidos pela CAPES, com vistas à melhoria do ensino público paulista. 

A iniciativa da SEESP remete para as questões relativas à melhoria da 

qualidade do Ensino Básico.  

Sabe-se, no entanto, que uma política de qualificação do professor deve 

abarcar também um plano de cargo, de carreira e de salário condizente com a 

titulação do professor para que a realização do curso de Mestrado não se 

configure como um passaporte para outros níveis de ensino.  

O Projeto Bolsa Mestrado tem representado uma conquista importante em 

termos pessoal/profissional do professor do Ensino Básico, facilitando seu 

ingresso em cursos de nível Stricto Sensu, visto que muitos, por questões 

financeiras, não conseguiriam realizá-lo. 

O depoimento do egresso indica o quanto é difícil para o professor buscar 

qualificação e o peso da questão financeira para se manter no curso: 

Eu estava na rede pública na época, na estadual e o salário não 
dá para bancar o Mestrado, o transporte e o material, porque tem 
uma despesa grande. Mesmo que você não tenha que comprar 
livros porque a biblioteca fornece, mas é despesa (Vitória). 

 

Por um lado, a condição de exercício profissional parece fortalecer a ideia 

de que o professor em ação, ou seja, em sua ação prática, está se confrontando 

cotidianamente com os desafios da profissão, seja o de ordem interna, ou externa 

à sala de aula, o que coloca em evidência suas necessidades de formação e 

qualificação para uma atuação adequada. Por outro lado, do ponto de vista das 

políticas públicas, o benefício da Bolsa Mestrado para professores efetivos parece 

atingir não só os professores, como também o próprio sistema de ensino.   

O que os relatos evidenciam é também o stress de fazer um curso de 

Mestrado que, por sua característica, exige muita dedicação; e existe ainda a 

sobrecarga de atividades relativas à profissão. Em muitos casos, os mestrandos 

acumulam mais de um cargo como professor, seja na Rede Pública estadual, 



 169

municipal, ou estadual e partícular, ou mesmo estadual e Ensino Superior. Ana, 

uma das entrevistadas, classifica os anos em que realizou o curso como “anos 

turbulentos”: 

[...] era muita coisa para fazer, a profissão, muitas disciplinas. As 
disciplinas eram muito puxadas. Muito trabalho, além da vida 
profissional, tinha a pessoal, filho, marido e trabalho. [...] Esse fato 
se acentuou mais no final quando tinha que entregar a 
dissertação. (Ana) 

 

Péricles, em sua entrevista, dá destaque para a questão de conciliar 

trabalho e curso: 

[...] quando ingressei no curso não tinha noção do monte de 
trabalho que tinha que fazer. Tanto que no começo fiquei 
preocupado com as duas primeiras disciplinas. [...] percebi que 
não dava para levar numa boa por conta do meu tempo. Eu tinha 
54 aulas por semana. [...] tirava meu tempo de sono, os sábados e 
domingo para estudar. 

 

Moreira (2002) aponta que os professores mestrandos deverão ter alguma 

forma de apoio (redução de carga horária e/ou bolsa, por exemplo) como forma 

de viabilizar sua participação no curso, por entender que “os professores em 

exercício no ensino básico ou em instituições não estatais têm elevada carga 

horária, e é para eles que o mestrado em ensino se destina primordialmente (p. 

3)28”. 

O que se presencia, no presente estudo, é que embora os egressos 

tenham sido beneficiados com o Auxílio Bolsa, sua carga horária de trabalho 

permaneceu inalterada. Seria interessante que os professores da Rede Pública 

beneficiários da Bolsa Mestrado obtivessem, também, uma redução da carga 

horária sem prejuízos dos vencimentos.  

 

 

 

_____________ 
28 No momento da finalização deste trabalho, o que anunciou Moreira (2002) se concretizará nos próximos 

meses. O Ministério da Educação/CAPES formalizou a Portaria nº 289, publicada em 22 de março de 2011 
concedendo bolsa para professores da Educação Básica que estão atuando na Rede Pública de ensino 
para cursar Mestrado Profissional a distância. 
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5.2.2  Acesso ao nível de ensino 

 

A concessão da bolsa exige a obrigatoriedade de permanência na Rede 

Estadual de Ensino por dois anos após a conclusão do curso sob pena de 

restituição do valor investido, caso o professor se desligue dela, ou não conclua o 

curso. Mesmo considerando essas condições, alguns professores procuraram o 

Mestrado Profissional para obtenção do título com o intuito de ingressar no Ensino 

Superior como docentes. 

É interessante evidenciar que a demanda por cursos de Pós-Graduação 

Stricto Sensu no Brasil vem apresentando um alto índice de crescimento. Os 

dados citados por André (2007), e publicados pela FAPESP29, na 3.ª edição dos 

“Indicadores de Ciência e Tecnologia e Inovação” em São Paulo, no período 

1998-2002, mostram uma taxa de crescimento de 62% de titulados no Mestrado e 

de 113% no Doutorado e, em consequência, um crescimento da produção 

brasileira nos últimos anos, mensurada pelo número de trabalhos científicos em 

revistas indexadas. 

André, nesse artigo, chama a atenção para os possíveis motivos desse 

crescimento, ressaltando especialmente, a pressão de demanda decorrente das 

exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional30, que define um 

percentual de Mestres e Doutores para compor os quadros da universidade. Outra 

hipótese para a procura por cursos de Pós-Graduação, apontada pela autora, 

refere-se às exigências de qualificação de alto nível para entrada no mercado de 

trabalho. 

Entende-se assim que, possivelmente, alguns professores têm procurado o 

Mestrado Profissional para se adequarem às normas da LDB, uma vez que as 

oportunidades para trabalhar no Ensino Superior seriam reduzidas sem a 

qualificação em nível de Mestrado. 

Considerando as novas exigências da LDB em relação ao ingresso no 

Ensino Superior, o Mestrado, como já anunciado, acaba sendo o “passaporte 

_____________ 
29 FAPESP – Fundação de Ampara a Pesquisa do Estado de São Paulo. Indicadores de Ciência e Tecnologia 

em São Paulo, período 1998-2002. 
30 Lei n.º 9.394 de 20 de Dezembro de 1996. 
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necessário para esse ingresso”. Soares (2010, p. 231) destaca a natureza 

pragmática dessa motivação.  

Os sujeitos deste estudo indicaram em seus depoimentos, o desejo de 

atuar ou de continuar no Ensino Superior, mas aliado à busca de conhecimento e 

de qualificação: 

Aperfeiçoamento, conhecimento mais profundo e vontade de 
lecionar no Ensino Superior. (Vitória). 

Inicialmente, quis atuar no Ensino Superior. (Ana). 

Aprimoramento, capacitação profissional, desejo de lecionar no 
Ensino Superior, melhor remuneração. (Roberto). 

Minha qualificação e trabalhar em universidade (Sandra). 

 

Esse pragmatismo é explicitado mais claramente ao tomar a exigência do 

mercado de trabalho como motivação para o ingresso no mestrado: 

O interesse em me aperfeiçoar, além das exigências do Mercado 
de Trabalho (Adão).  

 

Sabe-se que a exigência do mercado tem sido uma preocupação entre os 

professores que buscam o Mestrado Profissional. Mancebo destaca a questão 

como uma das repercussões da agenda educacional, que reflete “a perda do 

poder acadêmico pelas universidades, em prol de uma racionalidade que enfatiza 

a eficácia do mercado como mola social e política e como modelo de organização 

da própria instituição”. (Mancebo, 2004, p. 858). 

Compartilhar conhecimentos e aprender e uma busca de melhoria 
na colocação profissional. (Carlos). 

Estava me sentindo vazia e faltava um curso onde eu pudesse me 
atualizar, e também, que me impulsionasse na minha carreira 
profissional. (Ana). 

Melhores oportunidades de trabalho e crescimento profissional 
(Raul). 

 

Importante destacar que cinco egressos, dentre os que responderam ao 

questionário, explicitaram claramente o desejo de cursar o Mestrado Profissional 

para atuar no Ensino Superior, e nove por sentirem necessidade de 
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aperfeiçoamento, seguido do interesse em obter melhores oportunidades de 

trabalho. 

Outro dado interessante é que, dentre esses nove egressos mencionados, 

seis deles passaram a atuar no Ensino Superior durante ou após o ingresso no 

Mestrado Profissional. Fica subentendido o que almejavam à época em que 

procuraram o curso – buscar aperfeiçoamento e mudar de nível de ensino. 

Dentre os egressos que responderam ao questionário, somente dois não 

atuam na Educação Básica, 14 estão atuando nos três níveis de ensino, e sete, 

no Ensino Superior e Médio. No entanto, existe uma possibilidade real de esse 

professor migrar exclusivamente para o Ensino Superior. Uma hipótese para sua 

permanência na Educação Básica pode ser a estabilidade no emprego, uma vez 

que são concursados e não vão abrir mão dessa estabilidade para lecionar em 

universidades privadas.  

Dos 46 egressos que buscaram o Mestrado Profissional, sete deles já 

atuavam no Ensino Superior e procuraram o curso provavelmente como forma de 

garantir a permanência no emprego, conforme expresso pelos fragmentos 

seguintes: 

Manter meu emprego na Faculdade e também dar continuidade 
no meu estudo. (Carlos). 

Satisfazer necessidades internas de querer saber mais e 
assegurar tecnicamente o emprego. (Pedro). 

 

Esses relatos confirmam que a busca pela realização do Mestrado por 

professores que já atuam no Ensino Superior, também tem como propósito a 

garantia da manutenção do emprego. Desperta atenção o fato de não haver por 

parte dos sujeitos da presente pesquisa argumentos que revelassem motivação 

pela realização do curso como forma de ascensão na carreira profissional, com 

base na progressão salarial prevista no plano de carreira dos professores, o que 

certamente leva a crer que a realização do Mestrado para a atuação na Rede 

Pública estadual não é compensatória em termos de retorno financeiro. O relato 

de Vitória explicita essa realidade ao ser questionada sobre sua motivação pela 

procura do curso: 
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[...] não foi o salário, já me perguntei isso, houve mudança? Vou 
ganhar mais? Não sei se ganho mais por conta do Mestrado, 
porque o salário do Estado aumenta 5%, então financeiramente 
você não percebe. (Vitória). 

 

Entende-se que essa situação merece uma reflexão por parte da SEE31, 

notadamente em relação ao plano de carreira e salários dos professores que 

ingressaram no Mestrado Profissional e que estão atuando na Educação Básica.  

A realização do Mestrado não pode se caracterizar como uma possibilidade 

de saída da sala de aula em que atuam, mas deve ser uma perspectiva de melhor 

desempenho do docente e de melhoria da qualidade de ensino das escolas 

públicas brasileiras. 

O depoimento de Fátima é revelador de que, mesmo gostando da 

profissão, a depoente teve de buscar outro trabalho que desse maior retorno 

financeiro. Fica explícito o desejo de trabalhar no Ensino Superior. 

[...] após o término do curso não mais lecionei, lamentavelmente. 
[...] infelizmente em nosso país o professor leciona por amor.  
Para mim, o retorno está sendo melhor atuando em empresa. Eu 
gostaria de lecionar no Ensino Superior, mas logo que sai do 
Mestrado Profissional não consegui essa recolocação. (Fátima). 

 

Assim como a depoente não pretende voltar a atuar na Educação Básica 

por razões financeiras, constata-se também que o interesse pela procura dos 

cursos de Licenciatura tem diminuído nos últimos tempos.  

Alguns países estão buscando alternativas no sentido de reverter esse 

quadro. Um exemplo é o Chile. O Ministério da Educação lançou uma campanha 

de incentivo à formação de professores para a Educação Básica por meio de 

bolsa de estudos, cujo objetivo é atrair os melhores estudantes para os cursos de 

Pedagogia e Licenciatura. O critério de distribuição de bolsa é direcionado para 

todos os candidatos que obtiverem acima de 600 pontos nas provas para o 

ingresso. Os candidatos que atingirem acima de 700 pontos receberão, além da 

Bolsa, uma ajuda mensal de 80 pesos; no caso de pontuação acima de 720, 

_____________ 
31 SEE – Secretaria Estadual de Educação. 
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terão, além dos benefícios mencionados, um semestre livre para intercâmbio no 

exterior. 

O objetivo é aumentar em 30% o ingresso dos estudantes nos cursos de 

licenciaturas. Em 2010, segundo o documento, 1900 alunos entraram com mais 

de 600 pontos. Para 2011, a previsão é a de que pelo menos 2400 obtenham 

pontuação acima dos 600. 

Essa medida tomada pelo governo do Chile pretende tornar a profissão 

mais atraente, quebrando a tendência que, por décadas, em razão do 

desprestígio social, tem diminuído a procura dos melhores alunos por cursos de 

Licenciatura.  

Em relação à elegibilidade para a bolsa, além da pontuação mínima 

exigida, conforme o documento, cada jovem terá de assinar um compromisso de 

que, uma vez formado, deverá atuar na Educação Básica pelo menos três anos 

em municípios ou escolas particulares subsidiadas.  

A análise do caso do Chile parece indicar formas de incentivo não só para 

atrair jovens à profissão docente, como também para fazê-los permanecer por 

mais tempo no Ensino Básico, sendo valorizados e prestigiados pela 

permanência, sem necessidade de buscar alternativas em outro nível de ensino 

para tal valorização. 

Essa poderia ser uma inspiração para as secretarias de Educação: 

incentivos semelhantes para os professores da Educação Básica que concluíram 

o Mestrado Profissional, uma vez que os depoimentos destacam a falta de 

valorização e de melhoria no salário: 

Vejo que didaticamente mudei algumas estratégias, mas outros 
quesitos em nada mudaram, valorização e aumento de salário 
(Mauro). 

Sinto, ainda, decepção diante da valorização de questões 
financeiras e políticas em detrimento do ensino. Essas questões 
dificultam e (ou) ignoram os bons trabalhos desenvolvidos em sala 
de aula; também impedem que pesquisas desenvolvidas por 
universidades sejam conhecidas, implementadas e aprimoradas 
pelas escolas. (Roni). 
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Esses relatos evidenciam uma contradição por parte das políticas de 

Educação. Por um lado, a preocupação da SEE em investir no professor da 

Educação Básica, por outro, a insatisfação do professor em termos de valorização 

de seu trabalho e de retorno financeiro. Isso implica, em muitos casos, a migração 

de níveis de ensino. 

Gatti et al (2010, p. 4), em seu estudo sobre “Atratividade da Profissão 

docente” comenta que, nos últimos anos, a questão da diminuição da procura, por 

parte dos jovens, pela profissão docente, assim como a falta de professores bem 

formados nos diferentes níveis de ensino têm se revelado motivo de preocupação 

e objeto de discussão tanto em artigos acadêmicos como também da mídia. No 

Brasil, essa preocupação se intensifica em face da escassez de profissionais em 

algumas áreas disciplinares para os últimos anos do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio.  

É nesse sentido que o relatório da OCDE (2005-2006) produziu um texto a 

partir de um projeto coletivo desenvolvido para auxiliar os governos a conceber e 

implementar políticas para melhorar o ensino e a aprendizagem nas escolas. A 

preocupação da OCDE era a de encontrar meios para tornar a profissão docente 

atraente e a manutenção do professor no Ensino Básico:   

[...] vários países que participaram do projeto partilhavam um 
interesse comum: como tornar a formação de professores e o 
ensino interessantes aos pretendentes? Como a formação inicial e 
continuada de professores deve ser desenvolvida para manter 
professores qualificados na profissão? (GATTI et al, p. 4). 

 

Como já se anunciou, os dados do presente estudo revelam que muitos 

egressos que atuam na Rede Pública têm buscado o Mestrado Profissional para 

mudar de nível de ensino, seja pela questão salarial, ou mesmo pelo prestígio 

social que outro nível de ensino proporciona, como é o caso do Ensino Superior. 

Na Finlândia, acontece o inverso. O país conseguiu, a partir de uma 

reforma educacional, melhorar a qualidade de ensino e tornar a profissão 

atraente. Hoje, é considerado um dos países mais bem posicionados no quesito 

educação na avaliação do PISA. 
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Essa mudança constituiu-se em dois passos32. Primeiro: ênfase numa 

formação de qualidade dos professores. O Mestrado é exigido até para 

professores da Educação Básica. 

O segundo passo foi a descentralização do sistema de ensino: o professor 

é responsável pelo desempenho dos seus alunos. O Ministério da Educação dá 

apenas linhas gerais do conteúdo a ser lecionado. Isso é possível, porque os 

professores recebem treinamento prático específico para lidar com tal 

independência. 

Outro aspecto que contribui para a qualidade do ensino no país tem a ver 

com prestígio atribuído à profissão. Com isso, o ingresso nos cursos torna-se o 

mais disputado do país: apenas 10% conseguem aprovação. 

No Brasil, por força do desprestígio da profissão, até mesmo nas melhores 

universidades, os ingressantes em cursos de Licenciatura não têm enfrentado 

muita concorrência. Por haver poucos jovens interessados em ingressar na 

carreira, não há como selecionar os melhores.  

 

 

5.2.3  A busca por aperfeiçoamento profissional 

 

Entende-se que a complexidade da função docente tem levado muitos 

professores da Educação Básica a buscar qualificação em vários cursos, sejam 

eles implementados por setores do governo ou mesmo por especialistas 

envolvidos com as questões de ensino. 

Esse sentimento de incompletude e de formação ao longo da vida ganha 

mais sentido para os professores que têm de responder às diferentes solicitações 

que a escola de massa criou com a democratização do ensino, e para as quais, 

não foram devidamente preparados (SILVA 2004, p. 106); assim, vêm sentindo a 

“necessidade de dar uma resposta adequada ao direito de aprender dos alunos”, 

fazendo um “esforço redobrado para continuar a aprender” (MARCELO 2009, p. 

8). 

_____________ 
32 Fonte; Revista Veja – Edição 2048 do dia 22/02/2008. 
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Nesse sentido de busca por continuar a aprender, Gatti & Sá (2009) 

confirmam que a formação continuada, nas últimas décadas, teve também o 

propósito da “atualização e aprofundamento de conhecimento como requisito 

natural do trabalho docente” (p. 200), em face do avanço nos conhecimentos, das 

mudanças no campo das tecnologias, dos rearranjos nos processos produtivos e 

suas repercussões sociais. 

As autoras argumentam ainda que a “ideia de formação continuada como 

aprimoramento profissional foi se deslocando também como formação 

compensatória destinada a preencher lacunas da formação inicial”. (p. 200). 

Essa ideia de formação compensatória tem se revelado nos depoimentos 

de alguns entrevistados ao serem questionados a respeito da contribuição do 

curso para a vida profissional. Dentre várias outras disciplinas, estão as de 

conteúdo específico, mais especificamente a disciplina de Geometria: 

[...] Geometria, porque minha formação em Geometria sempre foi 
extremamente deficiente (Aldo). 

Geometria, com o professor Vincenzo, foi importantíssimo, porque 
Geometria a gente sabe que é sempre deixada de lado. [...] Então 
eu aprendi muito com ele, tudo de Geometria que eu não tinha 
aprendido na faculdade [...] principalmente as demonstrações que 
a gente acaba deixando de lado. As demonstrações de teoremas 
foram muito importantes. (Ana). 

[...] principalmente Geometria, sua relação com a Álgebra que 
sempre foi deixada de lado. (Alice). 

A disciplina de Geometria teve um papel essencial no 
desenvolvimento do meu trabalho, uma vez que se tratava de 
Geometria Fractal. Esta disciplina me deu base para o 
entendimento aprofundado da Geometria, bem como para uma 
completa compreensão de como este assunto complexo deve ser 
ensinado. (Arielle). 

 

Pavanello (1989) em seu trabalho de doutorado já apontava o abandono do 

ensino de Geometria nos diferentes graus de ensino. Nota-se, portanto, no 

presente estudo, que essa disciplina, ainda hoje, de acordo com os depoimentos, 

continua deixando lacunas na formação inicial dos professores. 

É nesse sentido que Gatti & Sá (2009), tomando como referência os 

indicadores resultantes de avaliação de cursos de formação e de desempenho 
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dos alunos, mostram que um dos motivos do deslocamento da ideia de formação 

continuada é “a insuficiência ou mesmo a inadequação da formação inicial 

adquirida em instituições de Ensino Superior, extraordinariamente expandidas, 

sobretudo por intermédio do setor privado, a partir dos anos 1980” (p. 200). 

Os currículos desses cursos nem sempre instrumentalizam o futuro 

docente, a partir de um fazer consciente e fundamentado numa boa iniciação em 

práticas; são também pouco atentos à revisão e ao aperfeiçoamento constantes. 

(GATTI & NUNES, 2008). 

Entende-se, assim, que tanto o modelo de formação continuada, quanto de 

formação inicial têm recebido inúmeras críticas por não dar conta dos complexos 

desafios que se colocam para o magistério. 

Pires & Igliori (2010), professoras diretamente envolvidas na implantação 

do curso analisado nesse estudo, destacam que o projeto curricular foi pensado 

numa perspectiva diferente na época em que foi elaborado: 

[...] não poderia ser a de um simples curso a frequentar, mas um 
espaço de formação mais ampla, que inclui diferentes estratégias 
e, em particular, a investigação sobre a sala de aula e a 
construção de conhecimento pedagógico e de alternativas 
interessantes de ensino. Nesse sentido, sua concepção, deveria 
inserir-se no que diferentes autores denominam “desenvolvimento 
profissional”, para dar a idéia de que a capacitação do professor 
para o exercício da sua atividade profissional é um processo que 
envolve múltiplas etapas e que, em última análise, está sempre 
incompleto. (p. 3). 

 

O curso de Mestrado Profissional com essas características atende a uma 

demanda grande de profissionais que necessitam ampliar seus conhecimentos e 

sua capacidade de atuação. Neste estudo, 56,5% dos professores que 

responderam ao questionário buscaram o curso alegando motivos diversos, 

sendo eles, o de melhorar o conhecimento; o de aperfeiçoamento e 

aprimoramento; a capacitação e a atualização. 

O fragmento a seguir reflete a necessidade de formação ao longo da 

carreira docente:  
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A formação do professor pode ser determinada por um inicio, mas 
não poderá ser marcada por um tempo de finalizá-la, portanto, a 
busca por novos conhecimentos, o crescimento profissional e 
pessoal e uma melhor formação, nos impulsionou nessa busca 
(Cristian). 

 

O que chama a atenção nesse depoimento relaciona-se a “uma melhor 

formação”. Possivelmente esse egresso esteja se referindo à insuficiência ou 

mesmo à inadequação da formação inicial como apontado por Gatti & Sá (2009).  

O relato indica também que o professor já tem internalizada a concepção 

de formação ao longo da vida como forma de desenvolver-se profissionalmente. É 

nesse sentido que Marcelo (2009) defende que o denvolvimento profissional 

docente pode ser entendido como uma atitude permanente de indagação, 

formulação de questões e procura de soluções. 

Os relatos dos egressos quando questionados sobre suas motivações pela 

busca do Mestrado indicam uma preocupação em ampliar conhecimentos e 

aperfeiçoar a prática: 

O desejo de atualizar meus estudos e aprimorar minha atuação 
como educadora. (Beatriz). 

Vontade de estudar, de me aprimorar foi mais uma questão 
pessoal. É claro que do lado profissional também contou, pois, 
pude me aprimorar e ter um olhar diferente ao lecionar. (Fabíola). 

A busca por conhecimentos para aperfeiçoar minha prática (Roni). 

Grande vontade de ampliar meus conhecimentos a respeito da 
Matemática e seu ensino, e, aprimorar minha formação. (Jacira). 

 

Esses depoimentos retratam um perfil de formação não como forma 

supletiva, mas como requisito natural para os desafios impostos hoje ao trabalho 

docente, ou seja, o ato de ensinar. (GATTI & SÁ, 2009, p. 200).  

Com relação aos fragmentos a seguir, há indícios de que os desafios da 

sala de aula requerem a busca por um aprender constante: 

Na carreira de professor existe um desafio constante de aprender 
algo que nos faça ensinar com mais certeza do retorno: o 
aprendizado. Foi esta procura que me levou ao Mestrado. (Luiza) 
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Mesmo antes do mestrado me sentia incomodada com o 
desânimo dos alunos (e de todos) com a Matemática. Estou 
sempre buscando trabalhar de uma maneira que para os alunos 
ela tenha significado. Estou sempre buscando novas 
metodologias, novas atividades, novos materiais. Acredito que a 
própria busca pelo Mestrado se deu por esse incômodo, e o curso 
me acrescentou muito. (Alice). 

 

Tal busca pela aprendizagem como desafio constante para ampliar 

conhecimentos reflete as peculiaridades da formação docente, “que começa antes 

mesmo de sua formação acadêmica e prossegue durante toda a sua atividade 

profissional” (SANTOS, 2003, p. 25). Dessa forma, acredita-se que, em cada 

etapa da vida profissional do professor, seja necessária a compreensão de 

mudança, adaptação e atualização de sua prática pedagógica, ou seja, uma 

prática docente permanentemente remodelada e adaptada às necessidades e 

realidades. Pode-se, então, caracterizar o professor como um profissional em 

constante processo de construção e aprimoramento. 

É muito presente nos relatos dos professores essa preocupação de 

melhorar profissionalmente. As expectativas da sociedade com relação ao 

professor e seu trabalho são enormes. Os professores vêm sendo considerados 

peças fundamentais nos processos das transformações pelas quais a sociedade 

tem passado (HARGREAVES, 2001). Exige-se que eles lidem com o 

conhecimento em construção, transitando pela área do conhecimento não como 

algo pronto e acabado, e que sejam capazes de conviver com a mudança e a 

incerteza. (MIZUKAMI et al, 2002).  

Na verdade, o professor encontra-se num processo de superação 

constante. Nem sempre esse processo é fácil, visto serem muitas as cobranças. 

Fiorentine et al (2005) retrata bem a situação: 

para atender a essa expectativa, espera-se que os professores 
tornem-se superdocentes capazes de desenvolver e aplicar 
estratégias de sala de aula cognitivamente profundas, 
emocionalmente envolvidas e socialmente ricas. (p. 90). 

 

Pode-se indicar que diante da complexidade escolar, o professor se depara 

com situações que vão além daquelas discutidas e vivenciadas por eles nos 
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cursos de formação. O Mestrado Profissional, por seu desenho curricular, tem se 

mostrado significativo para esses docentes que não tiveram muitas oportunidades 

para um exercício de reflexão mais profunda sobre questões de ensino e 

aprendizagem em sala de aula. 

 

 

5.2.4  Prática da sala de aula 

 

Outro enfoque dado pelos professores, ainda considerando suas 

motivações pela busca do Mestrado Profissional, refere-se à necessidade da 

realização de um curso que dê respaldo para sua atuação, notadamente nas 

questões relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem. 

É importante destacar que dos 46 egressos que responderam ao 

questionário, 34 indicaram que a busca do Mestrado Profissional foi em razão de 

o curso voltar-se para as questões da sala de aula, para o ensino e para o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Pelo fato de o Mestrado Profissional estar voltado para o trabalho 
em sala de aula (Pedro). 

O perfil do curso, pois é bastante voltado para as questões da sala 
de aula (Cristian). 

O Mestrado Profissional está mais dirigido para o ensino e 
aprendizagem, focando nas questões educacionais, na relação 
entre aprender e ensinar, e isto é de meu interesse, refletir sobre 
estas relações que acontecem em sala de aula. (Lucila). 

 

As respostas dos egressos quanto às suas motivações pela busca do curso 

são representativas, nas questões relativas à sala de aula, do modo de aprender 

e de ensinar. Refletir sobre a prática tem sido uma necessidade premente diante 

dos índices oficiais de avaliação dos alunos, como o IDESP33, PISA34 e 

SARESP35. 

 

_____________ 
33 Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 
34 Programa internacional de Avaliação Comparada 
35 O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 
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Os egressos têm, então, procurado o Mestrado Profissional, uma vez que 

são seus objetivos “ampliar, aprofundar e aprimorar o processo de formação de 

professores de Matemática para que possam transformar sua prática docente na 

Educação Básica”36. 

Essa busca por formação voltada para as questões da prática do professor 

tem revelado também que a fragilidade da formação recebida não se restringe 

aos conteúdos específicos. Imbernón (2010, p. 40), ao discutir questões 

relacionadas à formação inicial, indica o predomínio, ainda, de uma formação de 

caráter transmissor, com a supremacia de uma teoria passada de forma 

descontextualizada, distante dos problemas práticos dos professores e de seu 

contexto. Ou seja, uma formação baseada num professor ideal com uma 

problemática comum. 

Assim, cursos de formação cuja prioridade é a teoria acabam por deixar 

espaços reduzidos para as questões da prática, tornando-se desinteressantes e 

não muito prazerosos, como destacado no depoimento:  

O Mestrado Profissional, apesar de exigir muito, foi uma coisa 
muito mais prazerosa para mim do que a graduação. [...] é por 
causa da experiência que já tinha como professora. O curso teve 
mais a ver com a prática do que a graduação que você não via 
uma ligação. (Silvia). 

 

Um fato interessante apontado por Silvia é que o curso foi prazeroso 

porque sua experiência como professora, aliada ao curso que fez voltado para as 

questões da sala de aula, fê-la ressignificar a sua prática, uma vez que  

conseguia relacionar o que aprendia com seu trabalho de sala de aula. Para 

Larrosa, a experiência tem a capacidade de formação e de transformação: “É 

aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar nos 

forma e nos transforma. Somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto à 

sua própria transformação” (2002a, p. 26). 

 

 

 

_____________ 
36 Projeto de Implantação do curso de Mestrado Profissional da PUC/SP -2002 



 183

Nesse sentido, o relato a seguir indica uma busca constante por cursos 

com o intuito de melhorar a atuação. Pelo visto, os cursos frequentados pela 

depoente tinham o perfil daqueles cursos mencionados por Imbernón (2010):  

[...] fiz alguns cursos de verão na USP [...] eu sempre procurei 
alguma coisa que enriquecesse mais aquilo que eu tive na 
Universidade, porque na Universidade é muito abstrato. [...] 
Pensei que o Mestrado Profissional traria mais elementos que 
pudessem enriquecer minha sala de aula. [...] Porque o conteúdo 
específico a Universidade me deu, mas para fazer a transposição 
didática, a relação teoria prática, isso eu fui buscando em toda 
minha vida e pensei, provavelmente no Mestrado Profissional eu 
vou melhorar minha vida profissional em como trabalhar melhor  
essas questões relacionadas à teoria e prática e a aprendizagem 
professor e aluno. (Talita). 

 

Esses “elementos” que Talita tem buscado durante sua carreira profissional 

com o objetivo de melhorar a prática são identificados por Shulman como 

conhecimento pedagógico. Para esse autor, esse conhecimento refere-se à forma 

de tornar o conhecimento compreensível para os alunos, incluindo-se concepções 

e pré-concepções dos alunos sobre um determinado tópico, assim como 

estratégias que o professor deve utilizar para transformá-las e ampliá-las. 

Segundo o autor: 

Dentro da categoria do conhecimento pedagógico do conteúdo eu 
incluo, para a maioria dos tópicos regularmente ensinados de uma 
área específica de conhecimento, as representações mais úteis de 
tais idéias, as analogias mais poderosas, ilustrações, exemplos, 
explanações e demonstrações. (SHULMAN, 1986, p. 9). 

 

O conhecimento pedagógico do conteúdo é adquirido pelo professor desde 

a formação inicial, tanto nas disciplinas ditas específicas quanto nas pedagógicas. 

No exercício da profissão docente, esse conhecimento vai sendo (re) significado, 

à medida que o professor vai entra em contato com materiais didáticos, com a 

participação em cursos da área, com leituras realizadas, além da própria 

experiência em sala de aula, quando percebe que para ensinar determinados 

conteúdos são necessários tipos apropriados de procedimentos de 

representações e de materiais.  
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Nesse sentido, entende-se que a Universidade não tem conseguido 

fornecer ferramentas metodológicas para aplicação dos conteúdos em sala de 

aula, uma vez que o modelo que predomina nos cursos de formação de 

professores, como apresentados por Moraes & Barros (2002), fundamenta-se no 

agrupamento:   

[...] das disciplinas do “bloco teórico” no início do curso, ficando 
para o final o “bloco prático”, ou seja, primeiro o aluno recebe a 
formação básica e, de posse desses conhecimentos, ele obtém a 
formação pedagógica que habilitará ao exercício da docência. (p. 
18). 

 

Esse agrupamento de formação por “blocos”, segundo as autoras, 

enquadra-se no modelo da racionalidade técnica e é questionado, uma vez que 

tem se mostrado inadequado para a habilitação dos futuros professores em sua 

formação inicial. Destacam, também, que outro aspecto da organização curricular 

dos cursos de formação de professores, baseada nesse modelo,  

[...] é o status de superioridade conferido à teoria em relação à 
prática. Desta forma, as disciplinas que se ocupam com a 
preparação prática dos professores são consideradas menos 
importantes, como por exemplo, a Prática de Ensino. Sobre essa 
situação verificamos que há um entendimento equivocado do 
significado de teoria e de prática (p. 19). 

 
As pesquisadoras se apoiam em Mediano (1984, p. 19) para argumentar que 

“uma teoria que não serve para a prática não é teoria; por outro lado, uma prática 

esvaziada de teoria não tem sustentação”.  

Ainda considerando essa questão, há de se lembrar que os cursos de 

licenciatura no Brasil foram implantados seguindo o modelo dos 3 + 1, sem que 

houvesse o mínimo de articulação entre os dois universos. Esse modelo, segundo 

Diniz-Pereira (2006, p. 58) “ainda não foi totalmente superado, já que as 

disciplinas de conteúdo, de responsabilidade dos institutos básicos, precedem e 

ainda pouco se articulam com as pedagógicas, que ficam a cargo da Faculdade 

de Educação”. 
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O autor apoia-se em Carvalho & Vianna (1998) para destacar que, entre os 

problemas mais importantes da Licenciatura, “o primeiro é o de institutos de 

conteúdos específicos e faculdades de educação não assumirem a cor-

responsabilidade nas estruturas curriculares”. (p. 59). 

E acrescenta ainda,  

[...] que a separação entre disciplinas de conteúdos e pedagógicas 
constitui-se em um dilema [...] e a desarticulação entre formação 
acadêmica e a realidade prática – contribuem para a 
fragmentação dos atuais cursos de formação de professores. (p. 
59). 

 

Entende-se assim que a proposta do Mestrado Profissional da PUC/SP é 

justamente trabalhar teoria e prática numa interação recíproca, cujo objetivo “é 

desenvolver a formação apoiada na prática e no conhecimento de pesquisas em 

Educação Matemática, visando a transformação da prática docente37”. 

Por outro lado, há de se considerar também que o professor, quando 

conclui seu curso de formação profissional, está longe de ser considerado um 

profissional acabado e amadurecido. Os conhecimentos adquiridos ao longo da 

sua formação inicial são insuficientes para o exercício das suas funções ao longo 

da carreira, reconhecendo, assim, a necessidade de crescimento e de aquisições 

diversas, assumindo, ele próprio, o comando do seu desenvolvimento (Ponte, 

1994). 

O relato de uma depoente reafirma o que o autor acima vem ressaltando: 

Formei-me em 1980, então saí com aquela mentalidade, sou 
professora, domino a Matemática, quero ser o melhor professor do 
mundo [...] Aí você vê que não é bem assim, que a Matemática 
está sempre em construção. [...] Tudo aquilo que foi construído, 
colocado como ideologia, hoje você tem que buscar, estudar, quer 
dizer, mudou a formação que tive lá do Ensino Médio até a 
Universidade. De repente me deparo com outra discussão. [...] o 
mundo, hoje, é outro. (Talita). 

 

 

_____________ 
37 Projeto de Implantação do Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática. 
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Quando a depoente diz que “o mundo, hoje, é outro”, traduz o que indicam 

Ponte (1994), Day (2001), Marcelo (2009), ou seja, a necessidade de 

aperfeiçoamento ao longo da carreira profissional e a constante necessidade de o 

professor desenvolver-se profissionalmente. 

Em se tratando das necessidades de formação nos diferentes momentos 

da carreira do professor, é necessário considerar aqui a concepção de  

“formação”. A esse respeito, D’Ambrósio (2001, p. 57) defende que o conceito de 

formação de professor exige um repensar: “É importante que se entenda que é 

impossível pensar no professor como já formado. Quando as autoridades pensam 

em melhorar a formação do professor, seria muito importante um pensar novo, em 

direção à educação permanente”. 

A concepção de “formação” de professores, se tomada isoladamente, pode 

conduzir ao erro. Para muitos, o cidadão está “formado” após receber seu diploma 

universitário. Isso significa que a concessão do diploma possibilita ao indivíduo 

exercer sua função docente por diversos anos seguidos, sem a necessidade de 

outros estudos, pois ele já é formado. D’Ambrósio (2001) classifica essa situação 

atual como um credenciamento permanente, isto é, é como se não houvesse mais 

nada a ser implementado e acrescentado à formação durante o percurso e no 

desenvolvimento profissional. 

O depoente Rogério exemplifica bem esse sentimento  de que nenhum 

curso credencia para a vida toda. Aponta o seu “incômodo”, por entender que 

apesar dos vários cursos que tem feito, sente-se “portador de um certificado 

inacabado” 

[...] importante confessar que sinto um considerável incômodo em 
lembrar que os cursos parecem não ser “acabados”: eu entrei em 
contato com várias estratégias, várias “sugestões” que agora 
devem ser novamente estudadas inclusive através de novas 
pesquisas, adaptadas, e desenvolvidas em aula. É como ser 
portador de um certificado de um “curso inacabado”. (Rogério). 

 

A participação do egresso no curso despertou nele um sentimento de que é 

preciso sempre buscar aperfeiçoamento, em face da expansão extraordinária dos 

conhecimentos, da profusão de novas tecnologias de informação e de 
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comunicação, e de as mutações do mercado de trabalho refletirem-se diretamente 

no ensino, e exigirem do professor um novo modo de atuar  

O que percebi é que agora que voltei à Universidade, não posso 
mais deixá-la, pois novidades, modernidades e atualizações 
surgem a cada minuto e temos que conhecer para poder aplicá-
las na sala de aula. (Carlos). 

 

É nesse sentido que Day (2001) argumenta que o desenvolvimento 

profissional contínuo de professores sempre foi necessário para aqueles que 

trabalham na escola, dadas as mudanças no currículo, nas abordagens de ensino 

e nas condições de trabalho. A emergência desta nova visão do professor como 

profissional em permanente desenvolvimento advém essencialmente das 

mudanças constantes da sociedade atual e das teorias educacionais e 

pedagógicas que têm exigido dos professores desafios constantes e renovação 

de suas práticas.  

Marcelo (2009) enfatiza que “para se continuar a dar uma resposta 

adequada ao direito de aprender dos alunos, teremos de fazer um esforço 

redobrado para continuar a aprender”. (p. 8).  

Alguns relatos dos egressos revelaram a preocupação dos professores em 

buscar novas formas de melhorar a prática e em continuar a aprender: 

Eu, mesmo gostando de Matemática, tem coisas que você pensa, 
não é por aqui, tem outro jeito de ver esse mesmo assunto, e eu 
sempre tive curiosidade. É da profissão, é da pessoa, porque não 
são todos que gostam de buscar, de ir atrás, continuar a explorar. 
(Silvia). 

[...] desde que me formei em 1989, venho estudando, venho 
fazendo cursos. Acho que somando todo o tempo depois de 
formada fiquei sem estudar, acho que uns dois anos. Estou 
sempre fazendo alguma coisa, buscando alguma coisa. (Vitória). 

 

Vale ressaltar que a maioria dos egressos – sujeitos da presente pesquisa 

– já havia feito vários cursos de aperfeiçoamento. Mesmo assim, sentiam a 

necessidade de um curso voltado para as questões práticas da sala de aula, em 

que a teoria e a prática não fossem trabalhadas de forma dicotomizadas. A 

possibilidade de refletir sobre a prática motivou alguns professores: 
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Continuidade de estudos, aperfeiçoamento profissional, reflexão 
sobre a prática e possivelmente melhorar a minha prática, obter o 
grau de mestre. (Lucia). 

O Mestrado Profissional está mais dirigido para o ensino e 
aprendizagem, focando as questões educacionais, a relação entre 
aprender e ensinar, e isto é de meu interesse, refletir sobre estas 
relações que acontecem em sala de aula. (Lucila). 

Por que a proposta do curso de lidar objetivamente com o 
conhecimento do professor e como o aluno aprende ou não 
Matemática, veio ao encontro de todas as indagações que sempre 
tive com relação a ensinar Matemática. (Bruna). 

 

Nesses relatos constata-se que a preocupação dos professores é com o 

conhecimento pedagógico e didático, ou seja, o conhecimento que tem “relação 

com a forma como os professores pensam que tem de ajudar os alunos a 

compreender determinado conteúdo”. (MARCELO, 2009, p. 120). 

Reconhece-se pelos depoimentos que o foco do conhecimento didático dos 

conteúdos, ou seja, o ensinar, aparece da forma como a anunciada por Marcelo 

(2009): um elemento central dos saberes do professor. 

Nesse sentido, a prática docente mobiliza várias ações enquanto processo 

de ensino e aprendizagem e requer, por sua vez, conhecimentos que se 

fundamentam em saberes formais e da experiência. Roldão (2007) prefere “em 

vez de prática docente, falar da acção de ensinar, enquanto acção inteligente, 

fundada num domínio seguro de um saber”. (p. 101). 

Assim, torna-se saber profissional docente, segundo a autora, “quando e se 

o professor o recria mediante um processo mobilizador e transformativo em cada 

acto pedagógico, contextual, prático e singular”. (ROLDÃO, p. 101). 

Os professores, mais especificamente os de Matemática, têm encontrado 

muitas dificuldades em relação ao como ensinar os conteúdos de forma eficaz e 

significativa para os alunos. Assim, faz-se necesário um repensar dos cursos de 

formação inicial e de formação continuada, cujo enfoque ainda se pauta pela 

racionalidade técnica. Esse perfil de curso vê o professor como um instrumento 

de transmissão de saberes produzidos por outros. Tal formação não valoriza a 

prática do professor como espaço de reflexão e de produção de novos 

conhecimentos.  
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É nesse sentido de repensar a formação do professor que o Mestrado 

Profissional de acordo com as normas da CAPES38, em seu artigo 3º e parágrafo 

I, apresenta-se como modalidade Strictu Sensu que possibilita a capacitação de 

pessoal para a prática profissional avançada e transformadora de procedimentos 

e processos aplicados, por meio da incorporação de método científico, habilitando 

o profissional para atuar em atividades técnico-cientificas e de inovação. 

 

 

5.2.5  Disciplinas específicas e pedagógicas 

 

As disciplinas de conteúdos específicos, segundo Nardi e Moreira (2009, p. 

3), devem ocupar de 30 a 50% da carga horária total do curso e devem ser 

direcionadas ao ensino, enfatizando a conceitualização, a fenomenologia e a 

transposição didática.  

Esse percentual revela que um dos motivos dos egressos buscarem o 

Mestrado Profissional, em muitos casos, é o fato de ser um curso que tem em sua 

grade curricular disciplinas de conteúdos específicos de Matemática: 

Gostaria de ter feito um Mestrado em Matemática pura; o único na 
Grande São Paulo é do IME-USP. A distância e as exigências de 
tempo disponível descartaram essa opção. Fiquei então sabendo 
desse curso (novo, então) que trazia algo de Matemática pura na 
grade, e então me interessei. (Aldo). 

Curso com mais disciplinas de Matemática, não tão educacional 
(teórico). (Bruno). 

Pela grade curricular mais técnica. (Hugo). 

Escolhi o Mestrado Profissional pela matriz curricular. Nele 
existem mais componentes matemáticos: diferente da matriz 
curricular do Mestrado Acadêmico. (Adão). 

Constatei por meio de colegas que cursavam o Mestrado 
Profissional que ele oferecia disciplinas específicas da área de 
Matemática e que eu gosto muito, como Cálculo, Álgebra, 
Geometria e Matemática Discreta, disciplinas estas não 
constantes na grade do Mestrado Acadêmico e isto me fez optar 
pelo Mestrado Profissional. (Danielle). 

 

_____________ 
38 A Fundação e Coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior – CAPES, no âmbito de 

suas atribuições legais, regulamenta a partir da normativa de abril de 2009 o Mestrado Profissional. 



 190 

É importante destacar que somente seis entrevistados apontaram 

exclusivamente a Matemática como opção pela escolha do curso. Um fato 

revelador é que esses egressos, sem exceção, estão atuando no Ensino Superior. 

Entende-se que atuar em tal nível de ensino exige o domínio de conteúdos 

específicos. Assim, o Mestrado Profissional tornou-se uma proposta interessante 

para os egressos, uma vez que ao eles retomarem os conteúdos, obtêm, também, 

a titulação exigida para o ingresso ou a permanência nesse nível de ensino. 

Outro motivo da preferência por conteúdos específicos pode estar 

relacionado à superficialidade da formação inicial dos professores, como indica o 

depoimento de Rodrigo: 

Devido à minha formação, isto é, defasagem de conteúdos de 
Matemática durante a Licenciatura. 

 

Os mestrandos fazem uma retomada dos conteúdos matemáticos 

específicos no Mestrado, uma vez que a carga horária total que compõe a grade 

curricular do Mestrado Profissional da PUC/SP é de 2550h, e a dos conteúdos 

específicos correspondem aproximadamente 47% desse total, ou seja, 1190 h 

distribuídas pelas disciplinas conforme apresentadas no quadro (7). Esse 

percentual corresponde ao previsto para os mestrados dessa área como 

confirmam Nardi & Moreira (2009) ao se referirem às disciplinas de conteúdos 

específicos que devem compor a grade curricular.  

O peso das disciplinas de conteúdos específicos e as correspondentes 

cargas horárias da grade curricular do curso de Mestrado da PUC/SP, já 

apresentada anteriormente no quadro (7), é “guiado, conforme projeto de 

implantação do curso, pelo objetivo de que o professor em formação possa 

ampliar seus conhecimentos matemáticos e colocar em uso as competências 

essenciais ao seu exercício profissional”. (p. 22). 

Nardi e Moreira (2009, p. 3) afirmam, também, que as disciplinas não 

devem ser genéricas do tipo “seminário sobre”, “debate sobre”. Devem, sim, ser 

disciplinas de conteúdos específicos – com um enfoque didático –, cujo objetivo é 

melhorar e/ou atualizar a formação dos professores em conteúdos específicos. 
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Esse enfoque didático dado às disciplinas específicas foi o motivo que 

levou alguns entrevistados a procurar o curso: 

Ele está diretamente ligado com a atuação em sala de aula, e 
possui disciplina de Matemática em sua grade curricular. (Mauro). 

Devido à grade curricular ter enfoque nos conteúdos matemáticos 
e na prática na sala de aula. (Hélio). 

Por trabalhar com o ensino de Matemática e acreditar que o curso 
seria útil para minha atuação em sala de aula. (Salete). 

 

Esses relatos evidenciam ter sido a formação desses egressos pautada 

pelo modelo mencionado por Diniz-Pereira (2006), reflexo, ainda, do modelo 3 + 1 

que não foi totalmente superado.  

Pelos relatos dos egressos, pôde-se verificar que as ementas abordavam 

os aspectos didáticos, promovendo a integralização da teoria e da prática. Assim, 

o quadro a seguir foi constituído a partir dos recortes das ementas que faziam 

referência à correlação dos conteúdos trabalhados no curso de Mestrado com os 

trabalhados na sala de aula.  

 

Quadro 20. Recorte das emendas e suas correlações com a prática do professor 

Disciplina Relação com a prática docente 
Cálculo 

diferencial e 
Integral 

Procura discutir as relações, caso existam, entre os conteúdos 
ensinados na Licenciatura de Matemática em Cálculo Diferencial 
e Integral e os tópicos de Matemática do Ensino Fundamental e 
Médio, principalmente a noção de infinito e do continuum. 

 

Geometria 

Tem como finalidade a apropriação, pelo professor mestrando, de 
conhecimentos relativos à Geometria Euclidiana Plana no que diz 
respeito a axiomas, teoremas e definições, bem como aos 
aspectos didáticos relacionados a estes temas na Escola Básica 

 
Matemática 

Discreta 

Tem como objetivo ampliar os conhecimentos a respeito de 
Análise Combinatória, Probabilidade e Estatística, que os 
professores possuem, numa perspectiva de uso integrado de 
conceitos e procedimentos desses três temas. 

Álgebra Abordar aspectos didáticos da Álgebra do Ensino Fundamental e 
Médio.  

Introdução à 
filosofia e à 
História da 
Matemática 

Fornecer ferramentas e subsídios teóricos para se discutir o papel 
da História da Matemática no ensino de Matemática.  

Tabela adaptada a partir das ementas do curso de Mestrado Profissional da PUC/SP 
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Constata-se a partir desses recortes uma preocupação em trabalhar os 

conteúdos relacionando-os com a prática do professor. As disciplinas de 

Geometria e de Álgebra vêm explicitamente indicando que a abordagem pauta-se 

pelos aspectos didáticos das respectivas disciplinas. 

Desse modo, as disciplinas de conteúdos específicos (conforme mostram o 

quadro 20, e os relatos dos egressos) indicam terem sido geralmente trabalhadas 

perspectivando a prática do professor: 

As disciplinas apresentadas no curso nos trouxeram mais 
conhecimentos, como também nos apresentou maneiras 
diferentes de abordá-las. (Cristian). 

A disciplina de Geometria teve um papel essencial no 
desenvolvimento do meu trabalho, uma vez que se tratava de 
Geometria Fractal. Esta disciplina me deu base para o 
entendimento aprofundado da Geometria, bem como para uma 
completa compreensão de como este assunto complexo deve ser 
ensinado. (Arielle). 

 

Além da carga horária das disciplinas da área especifica, Moreira (2001, p. 

3) defende que o currículo dos cursos de Mestrado Profissional deverá 

contemplar, necessariamente, “a formação didático-pedagógica relevante à 

especificidade da área, destacando visões contemporâneas de ensino, 

aprendizagem, currículo e avaliação, e uso de novas tecnologias”. 

O quadro 21 foi constituído a partir das disciplinas didático-pedagógicas 

que compõem a grade curricular desenvolvidas no curso em estudo. 

 

Quadro 21. Disciplinas didático-pedagógicas 

Disciplinas referentes aos Conhecimentos Didáticos da PUC/SP CH  Créditos  

Didática da Matemática 170 02  

Desenvolvimento curricular em Matemática 85  01 

Aspectos cognitivos da Aprendizagem Matemática 85  01  

Total 340 05 

 

Destaca-se aqui que os conhecimentos didáticos correspondem a 

aproximadamente 13% da carga horária total.  
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As disciplinas referentes aos conhecimentos didático-pedagógicos, como 

ressaltado por alguns egressos, foram importantes, também como forma de 

reflexão sobre a prática, sobre a relação professor/aluno, e sobre as mudanças 

curriculares e seus impactos na sala de aula: 

[...] as discussões com os professores de Didática da Matemática 
e a certeza de que devemos estar em constante capacitação. 
(Romeu). 

As disciplinas: Didática da Matemática e Desenvolvimento 
Curricular em Matemática contribuíram para atualização das 
recentes teorias referentes ao ensino-aprendizagem da 
Matemática e fizeram refletir sobre a nossa prática. Na disciplina 
Introdução à Filosofia e à História da Matemática aprofundamos 
nossos conhecimentos sobre os caminhos da Matemática e dos 
matemáticos de determinado momento da História. Este estudo 
elucidou as contribuições que esses matemáticos deixaram para a 
sociedade atual, que constituem o corpo de estudo da Matemática 
que trabalhamos nas escolas. (Talita). 

 

Evidenciam nos relatos que o domínio dos conteúdos disciplinares não é 

suficiente para dar conta da difícil tarefa de ensinar. Esses conteúdos ganham 

sentido e validam-se a partir dos saberes pedagógicos mobilizados na ação, nas 

interações estabelecidas com os alunos no exercício de função docente (Gariglio, 

2010). 

Embora – como já mostrado anteriormente – a ementa do curso se 

apresente bastante carregada em relação aos conteúdos específicos, os 

depoimentos revelaram que há um equilíbrio entre aqueles que indicam o valor do 

conhecimento científico e o valor do conhecimento pedagógico. 

 

 

5.3 Eixo 3: As contribuições do curso para a atuação profissional 

 

Com base nos questionários e entrevistas, procurou-se analisar de que 

forma o curso de Mestrado Profissional tem contribuído para a formação do 

professor da Educação Básica. Para isso, foi elaborado um quadro onde são 

apresentadas as sínteses das respostas relativas a esse eixo.  
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No Quadro 22 – em que são destacados os objetos de análises –, o 

número total de respostas dos seis entrevistados supera a quantidade de 

egressos, visto que poderiam apontar mais de uma contribuição do curso. 

 

Quadro 22. Síntese das contribuições do curso para atuação profissional 

Contribuições do curso nº de 
respostas 

Ações reflexivas acerca dos processos de ensino e 
aprendizagem. 5 

O uso da tecnologia como estratégia de ensino. 4 

A pesquisa com foco na prática. 3 

Professor multiplicador dos conhecimentos adquiridos. 2 

 

 

5.3.1 Ações reflexivas acerca dos processos de ensino e aprendizagem 

 

Pensar a prática do professor nos remete a situações que esses 

profissionais se deparam em suas ações durante sua atuação cotidiana, as quais 

os repertórios técnicos – como apontado por Schön (1992) – não dão conta de 

resolver. São situações imprevisíveis que exigem reflexão, conforme destaca 

Contreras (2002)  

[...] comprometida com o modo de conexão entre conhecimento e 
ação nos contextos práticos em vez de derivação técnica, de 
esboço e racionalização das regras segundo concepções 
positivistas (análise de dados, regras de inferência, comprovação 
de hipóteses, etc.). (p. 113). 

 

A participação dos egressos no curso de Mestrado Profissional indica 

mudança de postura em suas atuações na sala de aula. Veem-se, nos relatos a 

seguir, evidências de ações desenvolvidas com base em reflexões apreendidas 

enquanto mestrandos. O curso os fez repensar o processo de ensino 

aprendizagem e refletir a respeito: 
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[...] estratégias de ensino que foram desenvolvidas lá [...] É você 
compreender um enunciado de um exercício que o aluno não está 
compreendendo. Você tem facilidade de lidar com estratégias 
diferentes. [...] Antes, as aulas eram muito assim: você explica um 
negócio, mostra uma técnica, reproduzindo técnica, sem 
contextualizar, sem ficar mostrando os “porquês” das coisas. Hoje 
é diferente, hoje aprendi ler nas entrelinhas. (Péricles). 

Quando eu ia trabalhar logaritmo, eu ia direto ao assunto, agora 
aprendi onde você tem que começar. Até então trabalhava 
logaritmo e acabou. Aí que você percebe que o aluno não sabia 
nem o que era potência, e analisar bastante o que você precisa 
para aquele conteúdo, e às vezes a dificuldade do aluno você fica 
batendo na mesma tecla. Agora vejo que a dificuldade dele pode 
ser outra. Você tem que sair daquele assunto, passar por outras 
coisas, até psicologicamente tem que trabalhar com o aluno. 
Passei anos pensando assim: Matemática é Matemática e o resto 
não era comigo. Você vê que você trabalha até a auto-estima do 
aluno. (Silvia). 

Meu comportamento em relação à sala de aula e meu 
posicionamento: consegui fazer uma reflexão sobre minha 
atitudes e começar a repensar sobre as metodologias. (Lucíla). 

 

Os depoimentos dos professores revelam clareza acerca de seus avanços 

no que se refere aos procedimentos necessários para acompanhar o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem dos seus alunos a partir de uma visão mais 

reflexiva. As concepções de aprendizagens de conteúdos, de contextualização 

dos saberes desenvolvidos no curso, evidenciaram mudanças de atitudes com 

relação à atuação profissional. 

Os relatos apontam que os professores a partir das reflexões feitas por 

meio da pesquisa, da leitura dos teóricos e das discussões em sala de aula, 

adotaram postura de reflexão diante dos embates vividos em seu cotidiano 

escolar e um novo olhar sobre os diferentes modos de ensinar.  

Lígia em seu relato destaca que, além das experiências compartilhadas 

com os professores e colegas, as atividades de que participou trouxeram 

contribuições para sua atuação profissional: 

[...] as experiências compartilhadas com os meus colegas e 
professores; as inúmeras atividades realizadas no curso, 
enriquecem minha aula, motiva meus alunos e me fazem mais 
confiante. (Lourdes). 



 196 

Os dados coletados trazem indícios, também, de que a vivência de um 

processo de reflexão compartilhada com os professores do curso, e com os 

colegas que enfrentam os mesmos problemas da sala de aula, possibilitou a 

compreensão do papel da teoria no enfrentamento dos problemas cotidianos. 

Evidenciou-se assim que seus saberes podem ser mobilizados e (re) significados: 

O nível das aulas e dos professores e a reflexão sobre o trabalho 
de formação em exercício. A retomada dos conteúdos, o contato 
com os colegas da Rede e os comentários sobre as dificuldades 
que enfrentavam no trabalho trouxeram contribuições para minha 
atuação enquanto diretor de escola. (Irineu). 

 
O caso de Irineu mostra que mesmo não estando na sala de aula, sente 

necessidade de discutir os problemas relacionados ao ensino. Certamente, essas 

reflexões contribuirão não só para ele como diretor preocupado com a qualidade 

de ensino, mas também aos demais professores que trabalham na escola. 

Portanto, atua como multiplicador dos conhecimentos adquiridos. 

Ana destaca os diferentes modos de ensinar e sua preocupação com a 

contextualização: 

Muita coisa mudou, eu falo que eu era uma professora antes do 
Mestrado Profissional e hoje sou outra. Tanto que na prática 
mesmo, vejo diferentes modos de ensinar a Matemática. A 
Contextualização, também a gente aprende bastante. (Ana). 

 

O relato da depoente traz a compreensão de que o conhecimento do 

contexto educacional (Shulman, 2004), que abrange não só a sala de aula, mas 

também a cultura da comunidade e da escola, passou a ser objeto de 

preocupação no momento de ensinar. Em relação ao ensino de Matemática, 

observa-se hoje certa tensão no interior do currículo, entre o desejo de 

homogeneização e a diversidade sóciocultural do educando. (JARAMILO, 2009). 

O Mestrado Profissional, pelos depoimentos dos egressos, proporciona 

maior autonomia. Os professores sentem-se mais seguros para trabalhar em sala 

de aula a partir do momento em que fazem o curso: 
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Estudar a prática em sala de aula e, assim, perceber quais pontos 
eu deveria mudar para otimizar, de forma agradável, aos meus 
alunos, seu aprendizado. Sem dizer que eu conquistei uma 
autonomia em relação ao “eu consigo” preparar uma atividade ou 
uma sequência para alcançar meu objetivo como professora: que 
meu aluno aprenda. Entendendo os porquês através de provas 
matemáticas, e não mais por decorar fórmulas que para eles são 
sem sentido. (Mirley). 

 

O curso possibilita que o professor questione o que foi naturalmente 

instuindo ao longo dos anos de sua profissão. Nesse sentido, Perez Gómez 

(2001) confirma  que a cultura docente conservadora adquire maior relevo quanto 

menor for a autonomia docente, a independência e a segurança profissional. Essa 

cultura proporciona significado, abrigo e identidade aos docentes nas condições 

incertas de trabalho. Professores sentem-se protegidos pela força das rotinas. 

Aprendem a reproduzir papeis, métodos e estilos habituais, uma vez que isso 

ajuda a evitar conflitos com colegas e agentes externos: famílias e administração. 

Nessa cultura conservadora, o questionamento permanente não faz parte 

do exercício profissional do professor: sua profissionalidade é identificada na 

aplicação, com eficácia e eficiência, de métodos e de objetivos, de ensino que, 

nessa cultura, não são sequer elemento de análise, reflexão e escolha 

profissional, uma vez que são preestabelecidos pelas políticas educativas ou pelo 

pensamento dominante da comunidade. 

Contreras (2002) define que o conhecimento pedagógico de caráter 

técnico não é o mais apropriado para enfrentar o imprevisível, o incerto e o 

ambíguo da prática cotidiana do professor: 

Decidir a ação mais apropriada para cada caso não é algo que 
possa proporcionar um conhecimento pedagógico de caráter 
técnico, porque ele precisamente não resolve os conflitos e 
dilemas de avaliação sobre o que é mais conveniente em uma 
determinada circunstância, como atender a necessidades 
dificilmente relacionáveis ou quanto deve dar de si em uma 
situação imprevista. Só o ato de assumir e o compromisso pessoal 
com opções pedagógicas podem proporcionar o substrato para 
enfrentar o imprevisível, o incerto e o ambíguo, já que as 
respostas e sua justificação devem ser elaboradas de forma 
implícita, normalmente no decorrer da própria atuação. 
(CONTRERAS, 2002, p. 104). 
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No relato a seguir, Alice já tem a compreensão de que não é possível 

continuar a ensinar com regras e técnicas. Isso vem destacado como um aspecto 

importante trabalhado no curso: 

[...] o que foi mais relevante no curso é a ideia de que a 
Matemática não pode continuar a ser ensinada com regras e 
técnicas. (Alice). 

 

Os dados da presente pesquisa revelam um professor mais questionador e 

reflexivo. As disciplinas didático-pedagógicas e as leituras ali realizadas 

proporcionaram, segundo os depoimentos, mudanças na forma de trabalhar de 

alguns professores, a partir de uma visão mais ampla sobre o processo de ensino 

e aprendizagem. O depoimento a seguir registra o que contribuiu para essa nova 

postura:  

As leituras. Na minha Graduação Piaget passava batido. Na 
Graduação eu praticamente não tive, porque era bacharel. E 
quando eu fiz a Licenciatura, nos dois cursos, foi muito superficial 
comparado com o que vi no Mestrado Profissional. Aqui a coisa é 
mais profunda. [...] a gente fica diferente. Acho que você cresce 
como ser humano. Você consegue ver as coisas diferentes, você 
consegue ver um pouco o outro. À vezes você fica ligado nas suas 
coisas e esquece um leque de pessoas que estão ligadas a você. 
E você pode contribuir um pouco mais do você contribuia antes. 
(Silvia). 

Acho que essa parte mais psicológica ajudou bastante na hora de 
trabalhar com o aluno, porque até então, eu trabalhava 
Matemática, era Matemática e o resto não existia (Silvia). 

[...] consegui fazer uma reflexão sobre minhas atitudes e começar 
a repensar sobre as metodologias que utilizava em sala de aula. 
(Lucila). 

 

A experiência dos mestrandos no curso evidencia um professor mais 

reflexivo, com maior autonomia em suas ações e na utilização de novas 

estratégias metodológicas de ensino. Entende-se, assim, que o Mestrado 

Profissional tem contribuiío para o desenvolvimento profissional do professor.  
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5.3.2  O uso de tecnologias como estratégias de ensino 

 

Entre as muitas transformações que afetaram a sociedade nestes últimos 

tempos estão as novas tecnologias da informação e comunicação, usualmente 

denominadas por TIC. Essas tecnologias marcaram uma nova etapa na vida da 

sociedade, conduzindo a novas formas de viver, de trabalhar e de pensar. 

Karsenti (2008) conclui que “essas inovações, acrescidas às mudanças dos 

hábitos familiares e dos valores sociais, tiveram certamente um impacto particular 

nos estudantes, principalmente naqueles que cresceram junto com essas 

transformações”. (p. 181). 

Miskulin (2003) coloca um questionamento para os educadores 

matemáticos preocupados em tornar as ações pedagógicas condizentes com o 

desenvolvimento tecnológico da sociedade: 

[...] como compatibilizar essa nova concepção de mundo, essa 
nova cultura profissional, com uma concepção de ensino que 
transcende o paradigma tradicional, pontuado pela instrução 
programada, pela transmissão de informações e pelo treinamento 
do pensamento algoritmo e mecânico? (p. 219). 

 

A autora aponta ainda que a utilização de tecnologia nas escolas públicas 

brasileiras não se encerra apenas com a introdução de alguns computadores nas 

escolas: precisa ser acompanhada por uma política de formação de professores, 

“os quais devem receber uma preparação adequada à utilização consciente e 

crítica da tecnologia”. (p. 243). 

Borba & Penteado (2001) destacam que, no início da década de 1970, 

quando se iniciavam as discussões sobre o uso da informática na Educação, 

“imaginava-se que uma das implicações de sua inserção nas escolas seria o 

desemprego dos professores. Muitos deles temiam ser substituídos pela máquina” 

(p. 530). 

Com o passar dos anos, segundo o autor, o “fantasma do desemprego” 

passou, e os estudos deram destaque para atuação do professor em ambientes 

informáticos, porém, 
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[...] a ameaça anterior cede lugar ao desconforto gerado pela 
percepção de que assumir esse papel de destaque significa ter 
que lidar com mudanças, ou seja, começa-se a perceber que a 
prática docente, que tradicionalmente vinha sendo desenvolvida, 
não poderia ficar imune à presença da tecnologia informática. (p. 
54). 

 

Alguns professores, no entanto, procuram caminhar numa zona de 

conforto, conforme mencionado por Borba & Penteado (2001), na qual quase tudo 

é conhecido, previsível e controlável:  

Mesmo insatisfeitos, e em geral os professores se sentem assim, 
eles não se movimentam em território desconhecido. [...] Muitos 
reconhecem que a forma como estão atuando não favorece a 
aprendizagem dos alunos e possuem um discurso que indica que 
gostariam que fosse diferente. Porém, no nível de sua prática, não 
conseguem se movimentar para mudar aquilo que não os agrada. 
(p. 54). 

 

Um dado que evidencia essa postura do professor abordado por Borba & 

Penteado (2001) diz respeito ao depoimento do egresso ao relatar: 

[...] trabalho no laboratório de informática em uma escola da 
prefeitura. A grade curricular destina-se uma aula por semana 
para trabalhar com os alunos no laboratório. No entanto, os 
professores de Matemática raramente levam seus alunos para 
desenvolver atividades utilizando esse recurso tecnológico. 
(Silvia). 

 

Segundo o relato, é possível que o professor se encontre nessa zona de 

conforto mencionado por Borba & Penteado (2001), optando por permanecer em 

território conhecido. 

Alguns relatos evidenciam que um dos motivos – em se tratando de 

professores de Matemática, a pouca utilização de recursos tecnológicos em sala 

de aula – é reflexo de sua formação inicial ou mesmo de cursos de formação 

continuada que não proporcionaram oportunidades para tal vivência, 

diferentemente do que encontram no Mestrado Profissional:  
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O que foi de novo e que enriqueceu, foi à informática no 
laboratório. Aula de Cálculo foi no laboratório de informática. 
Então, aquela questão de função, translação e rotação, tive outro 
olhar. Vimos isso de forma dinâmica. Então as aulas de TIC e com 
essa revolução tecnológica hoje, então para mim contribuiu muito 
nesse sentido. (Talita).  

[...] sempre gostei de computação, mas eu não conhecia os 
softwares que estavam ligados a Matemática. Não sei se não 
viesse para o Mestrado se eu teria oportunidade de conhecer esse 
material. (Vitória). 

 

É importante destacar que as duas depoentes sempre participaram de 

cursos de formação. Vitória havia feito um curso de especialização em Geometria 

e outro de aperfeiçoamento em Estatística. O surpreendente é que um curso de 

Geometria deveria, no mínimo, ser trabalhado com os softwares específicos da 

área.  

Parece que a vivência desses professores ao utilizar o computador como 

recurso metodológico nas disciplinas de conteúdos específicos, bem como as 

atividades matemáticas desenvolvidas na disciplina TIC, trouxe maior contribuição 

para a atuação profissional, uma vez que, foram trabalhados conteúdos 

matemáticos com enfoque para a sala de aula:  

Todas as matérias trouxeram contribuições e desafios (inclusive 
muitos “frios na barriga”). As específicas, uma atualização e 
encontro com evoluções por meio de softwares que possibilitam 
melhor entendimento e compreensão dos conteúdos 
desenvolvidos e novas formas de apresentação para os alunos. 
(Carlos). 

Com certeza. Principalmente o uso de tecnologias na sala de aula, 
algo que me parecia muito difícil. (Oscar). 

As tecnologias que eu quase não usava. Hoje uso muito mais. Eu 
apresento para meus alunos o conteúdo em sala de aula depois 
vem a informática. (Ana). 

 

É possível constatar, em todas as entrevistas, uma perspectiva de 

desenvolvimento profissional diretamente relacionada com a realização mais 

eficiente de sua própria atividade profissional docente. Essa percepção decorre 

em grande parte do fato de o curso propiciar uma ampliação dos conhecimentos, 

facilitando o uso de novas estratégias e metodologias de ensino. Um dos fatores 
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de contribuição refere-se à importância da disciplina TIC e a utilização de 

softwares trabalhados, conforme se verifica no recorte da entrevista a seguir: 

Quanto à Geometria, o conhecimento em Cabri cooperou para 
que eu não trabalhasse só com as ferramentas de desenho 
oferecidas pelo Word. (Lívia). 

A escola tem um kit com notebook e data show. Levamos para a 
sala de aula e indico para os alunos baixarem os programas de 
domínio público na internet. Explico como utilizar e apresento num 
Power Point. Faço muitas coisas. Uso o Grafimat e uso o Cabri 
para mostrar uma régua trigonométrica. (Péricles). 

 

Importante destacar que, no mapeamento realizado neste estudo a respeito 

das pesquisas produzidas, um eixo refere-se à Utilização de TICs no ensino e na 

aprendizagem da Matemática. Constatou-se que 25 trabalhos utilizaram esses 

recursos tecnológicos como forma de investigação, abordando a apropriação de 

conceitos, procedimentos, estratégias e interatividades, a partir de conteúdos 

específicos, com a intervenção de softwares e outros recursos tecnológicos, como 

webquest para a prática de sala de aula, e calculadora. 

Essas pesquisas representam aproximadamente 18,5% da produção no 

mesmo período. É significativo esse percentual, uma vez que o Mestrado 

Profissional tem atendido a uma das necessidades mais urgentes da Educação 

Básica que é tornar as ações pedagógicas do professor mais eficazes ao 

incorporar em suas práticas, os recursos tecnológicos.  

O depoimento seguinte salienta a necessidade do domínio tecnológico para 

o ensino de Matemática, uma vez que na Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo, está expressa, entre as competências, que os alunos devem demonstrar a 

que se refere ao “domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 

produção moderna”. 

[...] As disciplinas específicas de Matemática serviram como 
conexão para apropriação e utilização dos recursos tecnológicos. 
Isso foi significativo, uma vez que o domínio das novas 
tecnologias é muito cobrado pelas novas propostas educacionais 
como a do Estado de São Paulo. (Paulo). 
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Nos depoimentos dos egressos, entende-se que o Mestrado Profissional 

atende aos seus objetivos: propiciar aos estudantes a utilização de novas e 

diferentes metodologias e estratégias de ensino com destaque para a área de 

tecnologia, ocasionando mudanças na forma de atuar como docentes.  

 

 

5.3.3  A pesquisa com foco na prática 

 

Autores como Zeichner (1998), Cocharan-Smith (1999), Pereira (1998), 

dentre outros, têm defendido a pesquisa da própria prática como proposta de 

inovação curricular e fundamental para o desenvolvimento profissional do 

professor. 

Assim, apesar de as pesquisas dos egressos serem produzidas em 

contextos e instâncias diferentes das defendidas por esses autores, pode-se 

considerar que existem pontos em comum: no Mestrado Profissional a pesquisa é 

“outra forma de pesquisa, na qual a vida profissional do autor tem lugar; uma 

pesquisa que nasce da prática e traz proposta para a prática”. (CARNEIRO, 2008, 

p. 217). 

O Projeto de Implantação do Curso de Mestrado explicita essa 

diferenciação: 

[...] a pesquisa (ou investigação) que se desenvolve no âmbito do 
trabalho de professor não pode ser confundida com a pesquisa 
acadêmica ou pesquisa científica. Refere-se, antes de mais nada, 
a construção de uma atitude cotidiana de busca de compreensão 
dos processos de aprendizagem e desenvolvimento de seus 
alunos e à autonomia na interpretação da realidade e dos 
conhecimentos que constituem seus objetos de ensino. O ensino 
e a aprendizagem (pelos alunos da educação básica) dos 
conteúdos escolares é que constitui o foco principal do ensino da 
pesquisa em cursos de formação docente. (p. 17). 

 

Nesse sentido, procurou-se identificar alguns aspectos que denotam o 

desenvolvimento profissional dos egressos pesquisados, relativos à contribuição 

do Mestrado Profissional para a atuação docente, a partir das reflexões geradas 

pela  pesquisa realizada e pelas leituras e interpretação de textos. 
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Os egressos em seus depoimentos destacaram a importância da formação 

que se articula com sua ação diária. Um aspecto relevante apontado foi a 

pesquisa que realizaram, pelo fato de possibilitar discussões das questões da 

sala de aula, assim como a reflexão sobre elas, como forma de minimizar as 

dificuldades no processo de ensino e aprendizagem: 

A reflexão sobre a prática, a pesquisa possibilitou buscar 
caminhos que minimizassem as dificuldades no processo de 
ensino e de aprendizagem. (Cristian). 

 

Os dados coletados no mapeamento das pesquisas do Mestrado 

Profissional revelaram que a maioria daquelas realizadas com alunos, e voltadas 

aos conteúdos específicos de Matemática, centravam-se no desenvolvimento de 

novas estratégias de ensino e sua aprendizagem. As pesquisas com esse foco 

têm melhorado a forma de atuação dos professores: 

[...] a pesquisa ampliou os meus horizontes para o ato de ensinar 
Matemática, e de maneira mais específica, me propiciou modos 
mais envolventes de lecionar o conteúdo de Progressões, 
Sequências, Geometria, etc (Luiza). 

Hoje, um ano e meio após concluir o mestrado, vejo que a escolha 
do tema da pesquisa e a aplicação da sequência didática junto 
aos alunos, fizeram com que eu entendesse melhor meus alunos, 
suas dificuldades e posso ajudá-los de forma mais consciente. 
(Vilma). 

 

Destaca-se, também, que os egressos não se limitaram às pesquisas 

diretamente com os alunos. A realizada pela depoente Bruna objetivava o 

desenvolvimento profissional do professor do Ensino fundamental I, a partir da 

constituição de grupos de estudos e da reflexão sobre a própria prática. 

Na pesquisa da depoente, as reflexões geradas pelo grupo de estudo e 

aquelas a respeito da própria prática possibilitaram outro olhar sobre processo de 

aprendizagem, sinalizando mudanças em sua atuação: 

Aprendi a olhar para a minha prática docente, durante a minha 
pesquisa. E estando junto com professoras que pouco gostam de 
Matemática, consegui perceber como a forma de olhar o aluno e 
ensinar a Matemática pode transformar o que se aprende nessa 
disciplina. (Bruna). 
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Destaca-se aqui que o mapeamento das pesquisas realizadas, com foco no 

professor representadas nos (eixos 5 e 6) – tanto as que se referem ao professor 

das séries iniciais, quanto as que dizem respeito aos docentes dos outros níveis 

de formação, ou mesmo licenciandos –, equivalem a um total de 27 produções e 

correspondem a 20% do total da produção no período em estudo. A ênfase 

dessas pesquisas está no processo ensino aprendizagem, na reflexão sobre a 

própria prática, assim como na compreensão que o professor tem de alguns 

conteúdos, ou mesmo na utilização de ferramentas, como por exemplo: softwares.  

Os relatos indicam que não só as pesquisas voltadas para os 

conhecimentos específicos, como também as com foco na formação do professor 

têm contribuído para que questões da prática sejam repensadas, assim como 

habilidades e atitudes de investigação sejam desenvolvidas: a depoente tem 

buscado novas formas de ensinar a partir da realidade do cotidiano dos alunos:  

Além de mudar o meu olhar para o espaço sala de aula, estar 
atenta para as expectativas dos alunos foi algo marcante na 
minha prática. Como busquei na sala de aula um espaço para 
desenvolver a minha pesquisa a partir da realidade vivida pelos 
alunos (a questão da moradia e o pedreiro) isto passou a me dar 
um norte no sentido de junto com os alunos pesquisar e elaborar 
atividades de seu interesse, como o mundo do trabalho, do 
comércio e temas da atualidade para alunos do EJA. (Talita). 

 

Essa vivência de investigação e de reflexão sobre a prática de sala de aula 

tem propiciado aos egressos condições para que desenvolvam  ações ancoradas 

numa percepção mais ampla e reflexiva dos processos de ensino e aprendizagem 

(SCHON, 1992), possibilitando tornarem-se profissionais com maior autonomia, 

independência e segurança profissional.  

O relato de Talita evidencia um professor inquieto e sempre atento às suas 

ações  desenvolvidas na escola. Para que as aulas se tornem motivadoras, a 

depoente está sempre fazendo pesquisa e buscando alternativas para melhorar a 

aprendizagem dos alunos:  
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Saí daquela aula expositiva que você é o dono do saber. Então é 
outra visão da relação ensino aprendizagem. [...] Às vezes me 
pego fazendo o tradicional, aí já logo paro e começo a pesquisar, 
faço pesquisa constante, tenho que pesquisar constantemente. 
Estou sempre a me policiar, sempre buscando atividades que 
façam o aluno ser mais participativo, não passivo, que só anota e 
resolve. Então ele tem que estar construindo e participando. 
(Talita). 

 

Nota-se que a professora adquiriu uma postura investigativa ao procurar 

novas formas de ensinar para que as aulas se tornem mais envolventes e os 

alunos mais participativos. 

O depoimento do Romeu informa, também, que suas atividades da sala de 

aula vão  além das constantes no livro didático: 

Procuro pesquisar sobre os temas que serão ensinados, 
elaborando atividades que vão além do livro didático. (Romeu). 

 

É nesse sentido que o professor, ao distanciar-se do papel de divulgador 

cultural – repetidor do livro didático ou apostilas – caminha rumo à tomada de 

decisão no plano cognitivo sobre o que e o como ensinar, considerando, claro, as 

necessidades de seus alunos. Esse espaço de controle sobre os aspectos 

culturais pode ser melhor administrado à medida que ele passa a investigar  seu 

próprio trabalho. Ao transformar sua sala de aula, a escola e a educação em 

objeto de pesquisa educacional, o professor exerce mais plenamente sua 

autonomia. (Nóvoa, 2009).  

Os relatos a seguir evidenciam apropriação conceitual teórica  a partir das 

leituras e das discussões que delas emergiram: 

As leituras envolvidas nas disciplinas e os debates que eram 
realizado com essas leituras, uma visão diferenciada dos 
conteúdos com que tive contato, auxiliando-me na melhoria da 
qualidade de minhas aulas. (Rodrigo). 

A compreensão de minha prática em sala de aula à luz de 
estudos, pesquisas, teorias. (Ana). 

Sinto-me muito mais preparada e subsidiada para minha atuação. 
Minha participação em congressos, minhas leituras direcionadas a 
área da Educação trazem um novo enfoque para minhas aulas e 
outro olhar tanto para a Educação como para mim mesma 
enquanto educadora. (Elisete). 
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Com a ampliação das leituras, é possível perceber o papel específico que 

têm as teorias nesse processo de mudança do olhar sobre a atuação do 

professor, refletindo-se, como apontado por Rodrigo, na melhoria da qualidade de 

suas aulas. Acrescenta-se a isso, a participação em congressos como 

evidenciado no depoimento de Elizete. 

Um dos grandes desafios postos à formação docente está na 

complexidade da prática docente. Entende-se que um dos caminhos para atenuar 

os problemas já postos é promover a articulação/aproximação entre Universidade 

e professor da Escola Básica, conforme apontam Lüdke & Cruz (2005). Essa 

aproximação pode se concretizar por meio da inserção do professor no mundo da 

pesquisa. 

Os depoimentos dos egressos salientam que o Mestrado Profissional 

pode se constituir em ambiente fértil para esse encurtamento de distancia:  

O contato com novas “ferramentas” de ensino (aulas virtuais e 
plataformas educacionais, novas abordagens do uso de softwares 
educacionais, feira com exposições de estratégias não tradicionais 
de ensino, novas formas de desenvolver provas de teoremas, 
entre outras). Também o contato com o universo acadêmico (eu 
nunca tinha feito pesquisas usando dissertações disponíveis nas 
bibliotecas e nos sites das universidades). (Rogério). 

Tomar conhecimento com o que há de mais novo na Academia 
em termos de teoria e prática na relação ensino-aprendizagem. 
Isto proporcionou um novo olhar para a minha realidade pessoal 
em termos de sala de aula onde o foco passou a ser: como os 
alunos pensam diante de determinadas questões que são 
propostas? Quais questões eles têm interesse que sejam 
abordadas? entre outras. (Talita). 

A exposição de práticas profissionais por meio dos professores e 
dos alunos, o contato com o que há de mais moderno dentro do 
ensino de Matemática e a busca por novas opções para lecionar 
determinados conteúdos foram, sem dúvida, os pontos mais 
relevantes do curso. (Luiza). 

 

Pode-se constatar que o professor, ao pesquisar, demonstra iniciativa em 

romper com a hierarquização do saber entre a Universidade e a Escola. Nesse 

modelo, o professor não mais se restringe ao papel de fornecedor de dados que 

vai contribuir para o trabalho de outros pesquisadores, pois o curso possibilitou 
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que o mestrando se envolvesse de forma crítica, nas diversas fases da pesquisa. 

Também possibiliou que fosse o protagonista em todas as atividades 

desenvolvidas e com um significado para ele. Além disso, os benefícios 

reverteram-se para a escola e para o seu desenvolvimento profissional. 

Ao se considerar a perspectiva da pesquisa enquanto processo de reflexão 

sobre a prática, entende-se que os depoimentos retratam o novo posicionamento 

dos professores frente aos seus embates diários, uma vez que passaram a 

sistematizar as situações concretas de ensino de maneira mais reflexiva, 

procurando formas de atuação mais apropriadas e significativas para os alunos.  

Esse novo posicionamento frente às questões da escola e de sua prática 

no que se refere ao processo ensino aprendizagem assume relevância à medida 

que frequentemente se menciona haver um grande descompasso entre a 

qualidade e a quantidade das pesquisas realizadas nessa área, bem como a 

pequena visibilidade dos seus reflexos no ambiente escolar. 

Charlot (2002) expressa bem essa situação: 

Começo com a consideração de que a pesquisa educacional não 
entra, ou pouco entra na sala de aula, pois os professores, na 
verdade, estão se formando mais com os outros professores 
dentro da escolas, do que nas aulas das universidades ou dos 
institutos de formação. Os professores costumam dizer que a 
pesquisa não serve para eles e pensam, muitas vezes, que tudo 
isso é complicado, chato e, muitas vezes, mentira – é o que eles 
dizem. Existe assim, na realidade, um afastamento muito grande 
entre a sala de aula e a pesquisa educacional (p. 90). 

 

É nesse sentido que Moreira (2004) em seus argumentos em favor do 

Mestrado Profissional aposta nessa alternativa como forma de reverter o quadro 

em que se encontra a Educação no país, uma vez que, apesar da Pós-Graduação 

vir crescendo nas últimas décadas e se definindo no contexto de suas 

especificidades, “esse corpo de conhecimento não teve ainda impacto significativo 

no sistema escolar, em particular na sala de aula, o que coloca, de forma 

evidente, a necessidade de ações que revertam esse quadro” (p. 131). 

Vale destacar que, embora os entrevistados reconheçam a pesquisa como 

um processo de formação e de contribuição para uma ampliação e reflexão das 
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questões postas pela prática, não mencionaram sua preparação enquanto 

pesquisadores. 

Somente o entrevistado, Péricles, que atua também no Ensino Superior, 

afirmou que a pesquisa realizada contribuiu para orientação de seus alunos nos 

trabalhos de conclusão de curso (TCC). 

Esse dado revela o perfil do curso como apontado por Nardi & Moreira 

(2009, p. 5): “a pesquisa deve estar subjacente ao Mestrado Profissional, mas não 

como objetivo. O que se espera do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

e Matemática, apesar da redundância, são profissionais bem qualificados para 

atuar na sala de aula e no sistema de ensino, não pesquisadores”. 

Os dados mostram também que os seis egressos entrevistados não têm 

experiência anterior em pesquisa; Mestrado Profissional foi a primeira 

oportunidade de concretizarem uma produção sua, de sua responsabilidade, o 

que os fez crescer como evidenciado nos relatos acima. 

 

 

5.3.4  Professor como multiplicador dos conhecimentos adquiridos 

 

Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento profissional contínuo 

de professores sempre foi necessário para aqueles que trabalham na escola, 

dadas as mudanças no currículo, nas abordagens de ensino e nas condições de 

trabalho. (Day, 2001).  

A emergência desta nova visão do professor como profissional em 

permanente desenvolvimento advém essencialmente das mudanças das teorias 

educacionais e pedagógicas.  

O perfil de professor com essa nova visão se contrapõe ao modelo 

tradicional de atuação, na qual o educador tende a se isolar com seus alunos na 

sala de aula, e a ausência de uma ação conjunta e de uma prática reflexiva 

acabam por perpetuar o que aprendeu ainda enquanto estudante.  
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Os relatos de alguns egressos do Mestrado Profissional indicam que 

alguns professores passram a discutir formas diferenciadas de trabalhar os 

conteúdos matemáticos a partir de uma ação conjunta e de reflexão da prática: 

[...] o governo do Estado de São Paulo, implantou um projeto 
“Proposta Curricular para as Escolas Públicas” [...] Consegui estar 
apta e compreender aquilo que estava sendo proposto, o que a 
maioria dos meus colegas estão tendo dificuldades. [...] temos um 
horário – HTPC – nos reunimos para discutir e entender o que é 
para ser trabalhado com os alunos. (Talita). 

 

A depoente discute com os colegas todas as questões de Matemática da 

Proposta Curricular39 do governo do Estado de São Paulo. Essa discussão 

segunda ela já tem dado resultados positivos: 

Tem um índice, o IDESP40, que mede a evasão e aprendizagem 
dos alunos em Matemática. Nesses dois anos, nossa escola tem 
conseguido subir um mínimo que seja – mas subiu. (Talita). 

 

Conforme apontado por Talita, essa atitude de trabalho conjunto refletiu no 

desempenho dos alunos: conforme o indicador de qualidade do ensino (IDESP), 

na última avaliação, sua escola conseguiu elevar a pontuação. 

Essa postura fortalece a ideia de que é possível a troca de experiência e de 

conhecimentos entre os professores que atuam num mesmo ambiente escolar. O 

que vai se constatando é uma disposição e comprometimento do egresso ao criar 

um espaço de ação conjunta para discutir as questões relativas aos conteúdos de 

Matemática. 

No relato a seguir a depoente, que trabalha como coordenadora de ensino 

de uma escola, tem procurado orientar os novos professores dando sugestões 

relativas à prática de ensino. Nos HTPCs41, discute com os professores de 

Matemática os resultados das Olimpíadas, apontando a maior incidência de erros 

_____________ 
39 A Proposta Curricular do Estado de São Paulo para o Ensino Fundamental (Ciclo II) e Ensino Médio, 

implantada na Rede Pública a partir de 2008 tem entre suas premissas básicas uma educação à altura dos 
desafios do mundo moderno, mas sem deixar de lado o saber já adquirido. 

40 IDESP - Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo – Brasil. 
41 Hora de Trabalho Pedagógico Colectivo. 



 211

para que possam rever e, assim, retomar os conteúdos em que os alunos não 

apresentaram bom desempenho. 

[...] como professora, pude confirmar que os alunos podem e 
devem por si mesmos entender e apreender novos conhecimentos 
através de seqüências didáticas organizadas e aplicadas por mim. 
Como coordenadora de ensino, principalmente para os 
professores novos, oriento e faço sugestões de prática de ensino 
aos que tem me procurado. E nos HTPCs ainda tento atingir 
outros professores, através dos resultados da OBMEP42, por 
exemplo, indicando quais alternativas ou questões os alunos mais 
responderam correta ou incorretamente, e peço que eles discutam 
em sala de aula com seus aluno. (Beatriz). 

 

No depoimento a seguir o egresso tem atuado como multiplicador na 

escola onde atua como diretor, ao produzir material paradidático de Matemática 

para a Educação Infantil e o Ensino fundamental I.  

A pesquisa desenvolvida no mestrado contribuiu na prática de 
direção da minha escola, pois preparei e tenho aperfeiçoado um 
material paradidático de Matemática na Educação Infantil e ensino 
fundamental I. (Irineu). 

 

O que se verificou nos relatos dos egressos é uma mudança de postura 

frente aos colegas da escola: ora se apresentam como multiplicadores dos 

conhecimentos adquiridos enquanto mestrandos, ora assumindo a liderança 

diante das questões postas pela prática, mas num clima de colaboração 

evidenciando um melhor e mais intenso relacionamento com os professores. 

No relato de Irineu, é perceptível a sua atuação como multiplicador dos 

conhecimentos adquiridos. Essas interações têm propiciado reflexão das 

questões posta pela prática e tem provocado mudanças no ambiente onde atua: 

O Mestrado contribuiu em muito para minha atuação enquanto 
Professor e enquanto Diretor. Leituras ocorrem com muito mais 
freqüência e a discussão com os professores, quer em HTPC quer 
em momentos individuais, são mais profundas. Há professores 
que hoje têm um senso de observação das respostas dos alunos 
mais apurado e considero (e eles também) que isso ocorre em 
função das discussões que fizemos nos trabalhos coletivos. 
(Irineu). 

_____________ 
42 Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. 
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Mesmo não sendo um número tão representativo que adotou essa postura, 

pode se vislumbrar uma proximação da Universidade com a Escola Pública, 

minimizando, dessa forma, o descompasso entre o que se produz no âmbito da 

Academia e o pouco impacto verificado nos ambientes escolares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Os estudos que nortearam a presente pesquisa foram, desde o início, 

permeados pelas inquietações em face do desejo de encontrar respostas 

significativas para as indagações decorrentes das questões orientadoras, quais 

sejam: – Quem são os egressos do curso de Mestrado Profissional em Ensino de 

Matemática investigado? Quais suas motivações para o ingresso no curso. Qual a 

influência dessa titulação, segundo eles, sobre sua prática e seu desempenho 

profissional? Em que medida a inserção de professores de Matemática da 

Educação Básica nesse contexto de formação voltado para a aplicabilidade, 

como o Mestrado Profissional, pode contribuir para o desenvolvimento 

profissional.? 

Alguns aspectos foram relevantes, nesta pesquisa, para entender e 

analisar as contribuições do Mestrado Profissional para o desenvolvimento 

profissional do egresso nesse contexto de formação. Foram levados em 

consideração, os objetivos específicos do curso; o desenvolvimento do professor 

da Educação Básica, apoiado pela reflexão da prática levando em consideração 

as disciplinas do curso, as diversas  atividades integradoras e pela pesquisa 

desenvolvida 

O trabalho foi estruturado tendo em vista, por um lado, a emergência de 

novos contextos de formação; por outro, o Mestrado Profissional, por suas 

características e perfíl, assim como por ser um espaço de formação procurado 

pelos professores da Educação Básica como forma de encontrar respostas para 

as suas indagações ligadas ao cotidiano e à sua prática. 
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A base teórica da pesquisa teve como foco o desenvolvimento profissional 

e apoiou-se, também, em conceitos acerca da formação do professor no que diz 

respeito às questões relacionadas à prática e à produção de pesquisa. Foi 

sustentada, em especial pelos estudos dos seguintes autores: Marcelo (2009); 

Ibernon (2007); Day (2001); Ponte (1998) e Gonçalves (2009); Schön (2000); 

Perrenoud (2004); Zeichner (2004); Beillerot (2004), Lüdke (2005) e André (2005; 

2007; 2009). As leituras desses autores possibilitaram não só o esclarecimento 

dos conceitos, como também indicaram nosso o ponto de partida do trabalho. 

Trouxeram também importantes contribuições para as reflexões na análise de 

dados.  

Nesse sentido, o objeto de presente estudo se constituiu na compreensão 

do Mestrado Profissional em suas especificidades e características de formação e 

suas contribuições para a atuação do professor da Educação Básica. 

O trabalho pautou-se pelo seguinte objetivo geral:  

Conhecer quem é o aluno egresso do Mestrado Profissional e analisar a 

contribuição do curso para sua prática como professor da Educação Básica e 

para seu desenvolvimento profissional. 

Esse objetivo desdobrou-se em outros específicos: 

1. Identificar os motivos da escolha pelo Mestrado Profissional. 

2. Mapear as dissertações dos egressos do Mestrado Profissional, 

identificando as tendências temáticas das pesquisas e suas 

aproximações com a problemática da escola e da sala de aula.  

3. Identificar as contribuições do Mestrado Profissional e, mais 

especificamente, da pesquisa desenvolvida para a atuação profissional 

do professor. 

4. Conhecer as políticas da Pós-Graduação voltadas para o Mestrado 

Profissional e a proposta do curso analisado. 

 

Para responder às questões de pesquisa e, por conseguinte, atingir os 

objetivos propostos, inicialmente aplicou-se um questionário com 46 egressos do 

curso de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática da PUC/SP. Este 
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questionário era composto de três eixos. O primeiro eixo tinha como objetivo 

identificar o perfil dos egressos; no segundo eixo, as motivações pelas quais os 

egressos buscaram qualificar-se em nível Stricto Sensu, mais precisamente no 

curso de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática; e o terceiro eixo, as 

contribuições da pesquisa realizada, das disciplinas específicas, das pedagógicas 

e da TICs para a atuação profissional dos egressos. 

Posteriormente, buscando refinar e complementar os dados do 

questionário, foram realizadas seis entrevistas semiestruturadas com os 

egressos, obedecendo a alguns critérios preestabelecidos, bem como tentando  

identificar a motivação pela busca do curso de Mestrado Profissional e as 

contribuições desse curso para a atuação do professor.  

Foram  também realizadas, com duas professoras do Programa de Pós-

Graduação da PUC/SP, entrevistas cujo objetivo era o de compor a gênese do 

Mestrado Profissional e compreender, a partir da visão das docentes, as críticas e 

os desafios surgidos quando da criação do curso.  

A análise de documentos a respeito das políticas de cursos de Pós-

Graduação na modalidade profissional no Brasil, aí incluídas as Portarias de 

Regulamentação, permitiu a triangulação dos dados e a discussão sobre as 

condições do contexto de criação e implementação do curso, além da 

compreensão das especificidades de um projeto voltado para questões da prática 

docente e a respectiva pesquisa delas decorrentes.  

De posse dos dados coletados por meio dos questionários e das 

entrevistas e da documentação, puderam ser analisados diferentes aspectos 

relacionados ao processo de desenvolvimento profissional vivenciados pelos 

egressos e sua relação com o contexto do curso. Tais aspectos são, sintetizados 

a seguir: 

Os dados extraídos permitiram a caracterização dos egressos, sendo que, 

nos 46 questionários aplicados, a maioria dos entrevistados encontrava-se na 

faixa etária dos 30 aos 45 anos. O que chamou a atenção é não haver nenhum 

sujeito da pesquisa com idade inferior aos 30 anos. Esse fato pode estar 

relacionado com o que Gonçalves (2009) denomina fase 2 “estabilidade”. Essa 
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fase caracteriza-se por um assumir de confiança e de consciência de que o 

professor é “capaz” de gerir o processo de ensino e aprendizagem. Outro motivo 

de influência, no caso do ingresso no Mestrado Profissional é a exigência de três 

anos de exercício na profissão; e ainda, caso queira recorrer à Bolsa de Estudo 

oferecida pela SEE, é necessário que seja  efetivo na rede pública estadual. 

Um dado que chama a atenção refere-se ao número de egressos que já 

atuam no Ensino Superior – 21 dos 44 que atuam na Educação Básica.O que se 

pode inferir desses dados é que muitos professores têm buscado o curso não só 

para o atendimento das necessidades que emergem do seu cotidiano, ou seja do 

trabalho desenvolvido junto aos alunos da Educação Básica, mas também 

visando uma qualificação para trabalhar no Ensino Superior. 

Essa busca pelos níveis de ensino que exigem maior qualificação se 

concentrou entre os egressos que apresentam entre zero e cinco anos de 

exercício no Ensino Superior (totalizam 16 egressos), embora possuam  entre 10 

a 20 anos de exercício na Educação Básica. Esses, por sua vez, ascenderam ao 

nível de Ensino Superior após ou durante a realização do curso. Apenas sete já 

atuavam  nesse nível de ensino quando ingressaram no curso. 

Os dados também revelaram que há predominância  masculina entre os 

egressos que atuam no Ensino Médio e no Ensino Superior. Já no Ensino 

Fundamental, a quantidade de homens e mulheres é  relativamente igual, ou seja, 

16 e 15 respectivamente. O que se constatou, no presente estudo, é que a 

predominância feminina na Educação não se efetiva quando se refere ao ensino 

de Matemática. 

Como esses dados emergiram da análise feita com os egressos que 

responderam ao questionário, procurou-se verificar as evidências dentro do 

universo do presente estudo. Constatou-se, também, a predominância masculina, 

ou seja, entre os 135 sujeitos, há 79 homens e 55 mulheres concluintes do curso. 

Esses números  mostram que a predominância masculina se mantém não 

somente para os níveis de atuação, mas também para os que buscaram titulação 

em nível Strito Sensu, nessa modalidade de curso.  
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Com relação às motivações pela busca do Mestrado Profissional, somente 

seis egressos apontaram a Bolsa Mestrado como motivação para a realização do 

curso. No entanto, nas entrevistas, foram unânimes em dizer que só foi possível a 

realização do curso, tendo em vista esse incentivo. 

Um dado relevante com relação ao Projeto Bolsa Mestrado da SEE refere-

se à iniciativa das Políticas Públicas com relação ao aperfeiçoamento do 

professor da Educação Básica que atua na rede Pública ao possibilitar a 

continuidade de estudos em Programas de Pós-Graduação, com vistas à melhoria 

do ensino público paulista, uma vez que esse tema está em pauta na literatura 

educacional, nas políticas públicas e na mídia. (GATTI et al, 2009; OCDE, 2005-

2006). 

O Ministério da Educação/Capes formalizou, recentemente, a Portaria nº 

289, publicada em 22 de março de 2011, concedendo Bolsa para professores da 

Educação Básica que estão atuando na Rede Pública para cursar Mestrado 

Profissional a distância. Essa Portaria vem reforçar que a PUC/SP em seu 

pioneirismo, nessa modalidade de curso, apesar das resistências e de muitas 

críticas, na época da implantação, já se preocupava com as questões da prática 

do professor da Educação Básica.  

A formalização da Portaria reforça a ideia da necessidade de o professor 

voltar a estudar a partir das questões postas pela prática como forma de melhorar 

a qualidade do ensino, tendo em vista o fracasso escolar dos alunos na disciplina 

de Matemática e o seu reflexo nos índices de avaliação. 

No tocante à permanência do professor na Educação Básica no nível de 

ensino em que atua, os dados apontaram que os professores buscam mudar de 

nível de ensino. Dos 46 egressos que responderam ao questionário, 23 estão 

atuando no Ensino Superior, o que indica que procuraram o curso para se 

adequarem ao exigido pela LDBEN, uma vez que 16 deles ascenderam ao Ensino 

Superior durante ou após o curso. 

Entende-se que uma política de qualificação do professor deve abarcar 

também um plano de cargo, de carreira e de salário, condizente com a titulação 

do professor, que incentive a fixação na Educação Básica, de forma que a 
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realização do curso de Mestrado não se configure como um passaporte para o 

Ensino Superior.  

Nesse sentido, a valorização da trajetória do mestrando pelo sistema de 

ensino deveria ser levada em consideração na questão da permanência na 

Educação Básica. 

Um aspecto fortemente apontado pelos egressos como motivação para 

busca do Mestrado refere-se ao desejo de aperfeiçoamento profissional. Pelos 

depoimentos pôde-se evidenciar que esse desejo esteve amparado na 

perspectiva do atendimento às necessidades decorrentes do mundo do trabalho e 

das exigências por ele impostas, que afetam também o trabalho docente. Um 

aperfeiçoamento entendido aqui como “requisito natural do trabalho docente, em 

face do avanço nos conhecimentos, as mudanças no campo das tecnologias, os 

rearranjos nos processos produtivos e suas repercussões sociais”. (GATTI & SÁ, 

2010). 

No entanto, o que se constata é que nem sempre a formação requerida 

pelos egressos teve caráter de “atualização”. Em muitos casos, configurou-se 

como formação compensatória e destinada a preencher lacunas da formação 

inicial (GATTI & SÁ, 2010). 

Um exemplo recorrente trazido pelos egressos relaciona-se às disciplinas 

específicas, com uma incidência maior no conteúdo de Geometria e justificada 

pelo fato de a formação inicial ter sido “deficitária” ou porque “Geometria é sempre 

deixada de lado”.  

Dessa forma, a procura pelo curso em razão da forte carga horária das 

disciplinas que exploravam os conteúdos matemáticos foi destacada pelos 

egressos, mas com a indicação da relação com a prática na sala de aula, ou seja, 

uma preocupação relacionada ao como ensinar tais conteúdos.   

Seis dos egressos que já atuam no Ensino Superior apontaram as 

disciplinas específicas constantes da grade curricular exclusivamente como 

motivação para a realização do curso. Uma hipósete sugerida é que o fato de já 

atuarem no Ensino Superior põe em destaque a exigência desses conteúdos 

específicos. Assim, o Mestrado Profissional tornou-se uma proposta interessante 
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para os egressos, uma vez que, ao fazer a retomada desses conteúdos, obtém-

se, também, a titulação exigida para o ingresso ou a permanência nesse nível de 

ensino. 

Outro foco de motivação está relacionado à busca por formação ao longo 

da vida. Alguns apontam a necessidade  permanente de indagação, formulação 

de questões e procura de soluções e de novas formas de atuar (MARCELO, 

2009), entendido por Day (2001) como requisito fundamental para o 

desenvolvimento profissional.  

As motivações que predominaram e que foram apontadas pelos egressos 

referiam-se ao aperfeiçoamento profissional e à reflexão sobre a prática. Esse 

fato merece destaque, uma vez que esses professores já haviam participado de 

vários cursos de curta duração, ou mesmo de especialização Lato Sensu. É 

possível que a maioria desses cursos tivesse sido desenvolvido em contextos 

desarticulados da realidade profissional, desconsiderando,  em muitos casos, o 

conhecimento ali desenvolvido. 

Foi possível constatar, também pelos depoimentos, que o professor 

egresso se valeu do processo de reflexão compartilhada, com os professores do 

curso, e com os colegas que enfrentam os mesmos problemas da sala de aula, o 

que pode ter possibilitado a compreensão do papel da teoria no enfrentamento 

dos problemas cotidianos evidenciando, assim, que seus saberes podem ser 

mobilizados e (re) significados. 

Outro ponto observado que foi bastante focado pelos egressos é que o 

curso possibilita a utilização de novas metodologias e estratégias de ensino, com 

destaque para os recursos tecnológicos, podendo modificar sua forma de atuar. 

Esse fato é importante, uma vez que um dos objetivos do curso43 é ampliar, 

aprofundar e aprimorar o processo de formação de professores de Matemática 

para que possam transformar sua prática docente na educação básica. Destaca-

se também que o curso propiciou ampliação e atualização de conhecimentos no 

que se refere ao entendimento das teorias de aprendizagem, bem como aos 

aspectos históricos e epistemológicos relacionados à produção do conhecimento. 

_____________ 
43 Projeto Pedagógico do curso de Mestrado Profissional da PUC/SP. 
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O professor egresso passou a ter um olhar mais direcionado e preocupado 

com o processo de aprendizagem dos alunos ao ensinar os conteúdos de 

Matemática, recorrendo às alternativas e estratégias metodológicas que foram 

apreendidas a partir das discussões e reflexões geradas no curso. Nota-se uma 

(re) significação da prática, uma vez que os egressos se reportam ao “antes e 

depois” da realização do curso. Esse processo é fruto do refinamento adquirido a 

partir das reflexões realizadas no curso, apontado por Perrenoud (2004) como 

uma das dez competências que elas propiciam. 

Outro ponto observado refere-se à capacidade de leitura adquirida a partir 

da realização do curso, culminando num melhor entendimento dos textos e em 

maior facilidade de abstração, segundo os egressos. Esses fatores constituíram-

se em aspectos relevantes para a sua formação. 

Destaca-se que as pesquisas produzidas pelos egressos tinham vínculo, 

em sua maioria, diretamente com a Educação Básica. Isso possibilitou um olhar 

mais refinado sobre as questões da prática, apoiado na realidade do trabalho que 

esses docentes vivenciam.  

A reflexão sobre as questões da escola proporcionada pelo 

desenvolvimento da pesquisa no curso de Mestrado Profissional indicam uma 

“aproximação entre escola e a universidade”, como já referida por Lüdke (2009). 

Essa aproximação muda a perspectiva perpetuada que confere à escola a função 

de transmissora de conhecimentos. Passa a ser, sobretudo, produtiva ao discutir 

as questões do seu cotidiano com mais autonomia, uma vez que, ao pesquisar, o 

professor mobiliza ações em torno dos problemas que o circundam e o afligem. 

É essa aproximação da Academia com a escola que tanto a proposta 

antiga do Mestrado Profissional, como a atual vêm procurando privilegiar. Nesse 

sentido, vale aqui retomar a perspectiva de Nóvoa que também sugere a 

aproximação dos professores que estão na academia e que são formadores de 

novos professores, dos professores pesquisadores e dos professores da escola: 

“não haverá nenhuma mudança significativa se ‘a comunidade dos formadores de 

professores’ e a ‘comunidade dos professores’ não se tornarem mais permeáveis 

e imbricadas”. (NÓVOA, 2009). 
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A pesquisa, enquanto processo de reflexão a respeito da prática, apontada 

nos depoimentos, retrata esse novo posicionamento dos professores, uma vez 

que passaram a sistematizar as situações concretas de ensino de maneira mais 

reflexiva, procurando formas de atuação mais apropriadas e significativas para os 

alunos.  

Esse novo olhar do professor a partir da pesquisa realizada e das reflexões 

por ela proporcionada evidencia o que Lüdke e Cruz (2005) apontam em relação 

à formação para a pesquisa como contribuição para o desenvolvimento 

profissional.  

Não se pôde constatar se o egresso continua realizando pesquisa ou 

participando em grupos de pesquisa. Embora os entrevistados reconheçam a 

pesquisa como um processo de formação e de contribuição para uma ampliação 

e reflexão das questões postas pela prática, nada mencionaram em relação à sua 

preparação enquanto pesquisadores; somente como usuários das pesquisas 

produzidas. 

Esse dado vem revelando o perfil do curso como caracterizado por Nardi & 

Moreira: “a pesquisa deve estar subjacente ao Mestrado Profissional, mas não 

como objetivo. O que se espera do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

e Matemática, apesar da redundância, são profissionais bem qualificados para 

atuar na sala de aula e no sistema de ensino, não pesquisadores”. (2009). 

O que Moreira e Nardi evidenciam e que, de certa forma, esclarece as 

polêmicas em torno das pesquisas produzidas nos cursos de Mestrado 

Profissional é que o foco está na melhoria de qualidade da atuação do professor, 

não tendo como pretensão formar pesquisadores. Portanto, a pesquisa realizada 

é “uma outra forma de pesquisa, na qual a vida profissional do autor tem lugar; 

uma pesquisa que nasce da prática e traz proposta para a prática”. (Carneiro, 

2008). 

Deve-se ressaltar que a área de Educação Matemática tem uma vasta 

produção e entende-se que as pesquisas desenvolvidas no Mestrado Profissional 

vão compor esse quadro, constituindo-se também um caminho que se apresenta 

como uma alternativa de diminuição do hiato entre academia e escola. Embora 
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seja questionável a afirmação de que a produção das pesquisas até o momento 

teve pouco impacto na sala de aula como destacou Ribeiro (2005), pode-se 

concordar com o autor, que a produção das pesquisas do Mestrado Profissional 

possibilita testar “em situações reais de sala de aula e refletir sobre os resultados 

dessa experiência”. 

Outro fator importante na aproximação da pesquisa com a prática do 

trabalho na sala de aula é que o professor não tem o afastamento físico do 

trabalho, enquanto cursa o Mestrado Profissional. Não se pretende defender aqui 

a inexistência desse afastamento. Apenas esclarecer que, como os tempos são 

concomitantes – o professor trabalha e ao mesmo tempo faz pesquisa sobre as 

questões relacionadas ao seu cotidiano escolar –, pode haver, de forma mais 

rápida, não só uma valorização e um sentido maior do papel da pesquisa sobre a 

prática, como também uma repercussão mais imediata sobre o seu desempenho. 

Um aspecto ainda frágil do Mestrado Profissional analisado refere- se à 

identidade do curso. O Mestrado Profissional da PUC – primeiro nessa 

modalidade no Brasil – foi integrado ao Programa de Pós-Graduação que vem 

oferecendo o curso de Mestrado Acadêmico desde 1994. Ambos têm o mesmo 

público alvo, e a dificuldade é a delimitação das fronteiras quanto ao tipo de 

pesquisa produzido nessas modalidades. Sabe-se, pelo depoimento das 

professoras envolvidas na implantação do curso, que o assunto foi objeto de 

muitas reuniões e discussões no Colegiado do Programa de Pós-Graduação e 

que um avanço foi conseguido como resultado dos sete anos de experiência do 

curso. Hoje, a definição do tipo de pesquisa realizada no Mestrado Profissional 

parece ter adquirido contornos e características próprias.   

Essa definição foi enriquecida pela atual legislação de 2009 (normativa 

07/2009), em que se preconiza o fortalecimento e o direcionamento para que a 

pesquisa seja, realmente, um produto a ser utilizado na sala de aula.  

É importante ressaltar que a Universidade como locus privilegiado de 

produção de conhecimento e formação de recursos  humanos vive hoje o desafio 

de ampliar e diversificar a sua atuação na sociedade, no sentido de atender às 

urgências impostas pela complexidade social. Em se tratando de qualifição em 

nível Stricto Sensu, os desafios são ainda maiores, uma vez que a Pós-
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Graduação no Brasil foi consolidada  adquirindo características voltadas para a 

pesquisa  acadêmica. As necessidades apresentadas na nova configuração de 

formação exigem que a Universidade incorpore essa nova lógica com a adoção 

de novos desenhos curriculares e tecnológicos, procurando atender às 

necessidades imediatas e exigidas por esse novo contexto de formação. 

Na área de Educação, os desafios são ainda maiores, uma vez que os 

índices apresentados pelas avaliações de desempenho dos alunos têm se 

apresentado aquém do desejado. Há um sentimento nacional, nos últimos 

tempos, que tem colocado a questão da Educação em foco, tendo em vista o 

consenso de que não é possível o desenvolvimento econômico de um país sem 

uma Educação de qualidade. O Mestrado Profissional surge também como uma 

proposta alternativa para a mudança do quadro que ora se apresenta.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: 

 

Carta de apresentação e autorização enviada por e-mail para os egressos 

 

Prezado professor, meu nome é Ivete Cevallos, professora no Departamento de 

Matemática da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) na cidade de 

Cáceres desde 1997. Sou doutoranda do curso de Educação Matemática na PUC/SP, 

sob orientação da Profª Doutora Laurizete F. Passos. Estou no início de minha pesquisa 

que procura investigar: a ressignificação da prática profissional a partir do envolvimento 

com a pesquisa num curso de Mestrado Profissional. Como parte inicial dessa pesquisa, 

estou enviando um questionário para os egressos que fizeram o curso de Mestrado 

Profissional na PUC/SP que defenderam no período 2004 a 2008. Neste primeiro 

momento conto com sua colaboração no sentido de responder ao questionário em anexo 

com perguntas relacionadas ao próprio ensino e pesquisa e o que mudou ou vem 

mudando em sua prática a partir de sua formação como pesquisador.  

Solicito também sua autorização para uso do questionário em minha tese. Para 

isso, comprometo-me a guardar sigilo com relação ao material coletado através do 

questionário. Informo ainda que sua identidade não será revelada e que na escrita da 

tese farei uso de códigos, preservando dessa forma sua total identidade. Finalmente, 

esse procedimento é de praxe no meio acadêmico e assim, também, assumo a 

responsabilidade de guarda, zelo e uso ético do material a mim fornecido. 

Agradeço antecipadamente sua colaboração. 
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Anexo 2: 

 

Carta reforço enviada para os egressos pedindo a colaboração no sentido 

de responder ao questionário 

 

 

Prezado Professor, 

 

 

Meu nome é Ivete Cevallos, sou professora da Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT). Há alguns dias atrás, enviei e-mail com questionário referente à 

pesquisa que estou realizando na condição de doutoranda em Educação Matemática da 

PUC/SP sob orientação da Profª Dra. Laurizete F. Passos. 

Como até o presente momento não recebi nenhum retorno, estou reenviando e já 

pedindo desculpas, pois sei que a correria em função das obrigações e dos 

compromissos diários inerentes à nossa profissão, nem sempre nos deixa com 

disponibilidade de tempo para sentarmos à frente de um computador. 

Nós que já fizemos pesquisa sabemos o quanto é importante a colaboração das 

pessoas para a realização do nosso trabalho. Com certeza, não teríamos conseguido dar 

nossa contribuição para a área de Educação Matemática sem a ajuda de muitos sujeitos 

que se dispõem participar, seja professor, diretor, pais de alunos ou os próprios colegas 

do Mestrado Profissional, como é o caso dessa pesquisa. 

Diante do exposto, tomo a liberdade de enviar novamente e-mail com questionário 

em anexo para ser respondido, e aproveito para reforçar que sua contribuição é 

imprescindível para o desenvolvimento de minha pesquisa. 

 Agradeço antecipadamente sua colaboração. 
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Anexo 3: 
 

Questionário enviado aos egressos 
 

 

Nome ...................................................................................................Idade......................... 

Formação: 

Bacharelado em.......................................... Licenciatura em............................................  

Nível de atuação:  

(   ) Fundamental,  tempo de experiência ..............................;  

(   ) Médio, tempo de experiência ..........................................;  

(   ) Ensino Superior, tempo de experiência ........................... 

Ano de ingresso no Mestrado Profissional ......................, Ano do término .....................  

 

1) O que te impulsionou em buscar o Mestrado? 

2) Por que fez opção pelo Mestrado Profissional? 

3) Do que tratou sua pesquisa?  

4) Por que escolheu esse tema para sua pesquisa? 

5) O que foi mais relevante no curso de Mestrado Profissional para sua atuação 

como professor? 

6) As disciplinas do curso trouxeram contribuições para o enfrentamento dos 

desafios de seu trabalho? Quais contribuições? 

7) Qual disciplina contribuiu para a elaboração do seu projeto de pesquisa? Por 

quê?  

8) A pesquisa desenvolvida no mestrado trouxe contribuições para sua prática na 

sala de aula? Comente 

9) Seus colegas sabiam que você estava fazendo o Mestrado? 

10) A direção e coordenação perguntavam para você sobre o seu Mestrado? O que 

perguntavam? 

11) A relação com seus colegas mudou a partir do momento em que você foi fazer 

o mestrado? E com a direção e coordenação? Comente. 

12) A direção e coordenação conheciam o conteúdo de sua pesquisa? 

13) Como você se sente como professor depois do Mestrado? 

14) Fale de sua prática na sala de aula depois do Mestrado. 
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Anexo 4: 
 

Entrevista com as professoras do Programa de Pós-Graduação 
 

Entrevista com as professoras 

 

1. Fale um pouco sobre o processo de criação e implantação do MP. O que estava 

acontecendo naquele momento no Programa de Pós-Graduação que se aventou essa 

possibilidade? Como foi pensado?  

2. Quais os embates vividos naquele momento, junto à instituição e aos órgãos 

competentes e ainda Junto a outros órgãos externos, como Capes e Secretaria da 

Educação 

3. Havia a preocupação naquele momento com a formação do professor que atua na 

escola? 

4. Esse foi o primeiro programa de Mestrado Profissional em Educação Matemática, 

portanto não havia um modelo. Como foi definida a estrutura curricular? Vocês se 

pautaram em outros modelos de MP fazendo adaptações.? Como surgiu isso? 

5. 5.O MP é um curso voltado às questões da prática profissional. Como as disciplinas 

foram pensadas e organizadas?   

6. Como essas ementas foram construídas e o que procuravam garantir? Elas 

demandaram reuniões?   

7. Você acha que tem disciplinas que trabalham mais as questões da prática da sala de 

aula? Quais? Por quê? 

8. Qual era realmente a expectativa com relação ao público alvo naquele momento? 

Essas expectativas foram atendidas? 

9. Em quais aspectos o MP se diferencia do MA? 

10. Fale um pouco sobre as pesquisas do MP. Como foi que elas foram pensadas no 

processo de criação? 

11. Quais aspectos mais favoráveis do MP você destacaria nesses 8 anos? 

12. Quais aspectos você acha que poderiam ser melhorados ou encaminhados de uma 

forma diferente? 

13. O MP traz uma contribuição  para a Secretaria de Educação de Ensino? 

14. O que você aprendeu com essa experiência do MP 

15. Qual foi a vivência mais marcante nesse processo todo, criação, implantação e 

desenvolvimento do curso? 

16. Como você está vendo a proposta de mudança do MP. Aqui é um mestrado que lida 

com professores de Matemática, será que essa normativa não está mais adequada 

para o MP de outras áreas? 
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Anexo 5: 

Entrevista com os egressos 

 

1. Como surgiu a ideia do Mestrado Profissional? O que estava acontecendo na sua vida 

no momento em que veio buscar o MP? Teve algum fato que mobilizou? 

2. Quais eram as dúvidas que você teve nessa hora? Você teve dúvidas em fazer o MP? 

3. Como estava sua vida profissional naquele momento? 

4. Passou na sua cabeça fazer o MA? 

5. Como foi essa busca pelo Mestrado? Você foi olhar as disciplinas? Você sabia que 

tinha pesquisa? Conte um pouco como foi isso? 

6. O que você aprendeu de toda experiência do curso? 

7. Gostaria que contasse qual foi a grande contribuição do curso para você? 

8. E para a vida profissional, trouxe alguma contribuição? 

9. Quais as vivências que foram marcantes para você no MP? 

10. Você conhece os grupos de pesquisa? Participou de algum? Você achou que foi 

importante? O que você aprendeu com o grupo de pesquisa? 

11. Você se lembra das disciplinas cursadas?Fale um pouco sobre elas? Que tipo de 

contribuição elas trouxeram para você? 

12. Você fez muitas leituras? Elas trouxeram aquilo que você imaginava? 

13. As leituras, os autores, tiveram influências no seu modo de pensar e atuar? 

14. A sua pesquisa tinha relação com os problemas da escola e da sala de aula? Qual 

era o tema de pesquisa? 

15. O processo de realização da pesquisa contribuiu para sua prática na sala de aula? 

16. Você continua participando de algum grupo de pesquisa? 

17. O que você aprendeu nessa convivência com outros colegas e com os professores do 

curso? 

18. Você acha que se tornou um professor diferente? Em que? 

19. O que mudaria no MP? 
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Anexo 6: 

 

Grade curricular antiga e nova do curso de Mestrado Profissional em Ensino 

de Matemática da PUC/SP 

 
Estrutura Curricular  

 

ANTIGA (ingressantes do 2º sem. de 2002 ao 2º sem. de 2010) 

Desenho curricular  

O desenho curricular proposto é guiado pelo objetivo de que o professor em formação 

possa ampliar seus conhecimentos matemáticos e colocar em uso as competências 
essenciais ao seu exercício profissional.  

Institui tempos e espaços curriculares diferenciados, além dos cursos de disciplinas que 

exijam dos professores em formação atuações diferenciadas, percursos de 
aprendizagens variados, diferentes modos de organização do trabalho, possibilitando o 

exercício das diferentes competências a serem desenvolvidas. Por exemplo:  

- seminários longitudinais  

- ciclos de palestra  

- grupos de estudo  

- estudo individual com uso de novas tecnologias  

- programação de exposições e debates de trabalhos realizados  

- participação em atividades programadas pelo orientador  
 

O currículo de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática compreenderá a um 
total de 30 créditos assim distribuídos:  

 

 Créditos  Horas atividades  

Disciplinas 18  1.530 h/a  

Atividades Complementares 06  510 h/a  

Prática Docente Supervisionada 03  255 h/a  

Desenvolvimento do Trabalho Final 03  255 h/a  

Total 30  2.550 h/a  

 

A unidade de crédito equivale a 5 horas de atividades, correspondendo a aulas teóricas, 

leituras dirigidas, preparação de seminários, atividades de pesquisa e preparo de 
dissertação. 

A integralização de cada crédito corresponde a 17 semanas, totalizando, assim, 85 

horas/atividades. A estrutura curricular é assim constituída: 
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Disciplinas referentes aos Conhecimentos Matemáticos CH Créditos Ementas 

Tópicos de Cálculo Diferencial e Integral 255 03 ementa 

Tópicos de Álgebra 255 03 ementa 

Tópicos de Geometria 255 03 ementa 

Tópicos de Matemática Discreta 255 03 ementa 

Introdução à Filosofia e à História da Matemática 170 02 ementa 

vv v v v 

Disciplinas referentes aos Conhecimentos Didáticos - 

Pedagógicos 
CH Créditos Ementas 

Didática da Matemática 170 02 ementa 

Desenvolvimento Curricular em Matemática 85 01 ementa 

Aspectos Cognitivos da Aprendizagem Matemática 85 01 ementa 

v v v v 

Atividades Complementares CH Créditos Ementas 

Seminários Longitudinais: Tendências da Educação Matemática 170 02 ementa 

Grupo de Estudo: Metodologia de Pesquisa e Análise de Pesquisas 

em Educação Matemática 
85 01 ementa 

Autoformação pelo uso das TICs 255 03 ementa 

v v v v 

Prática Docente Supervisionada (articulada à disciplina 

Didática da Matemática) 
255 03 ementa 

v v v v 

Elaboração e desenvolvimento de Projeto de Pesquisa 255 03   

 

NOVA (ingressantes a partir do 1º sem. de 2011) 

Desenho curricular 

O desenho curricular proposto é guiado pelo objetivo de que o professor que leciona 
Matemática na Educação Básica ou Superior; e o Professor-coordenador desses níveis 

de ensino, em formação, possa ampliar seus conhecimentos matemáticos e colocar em 
uso as competências essenciais ao seu exercício profissional. 

Institui tempos e espaços curriculares diferenciados, além dos cursos de disciplinas que 

exijam dos professores em formação atuações diferenciadas, percursos de 
aprendizagens variados, diferentes modos de organização do trabalho, possibilitando o 

exercício das diferentes competências a serem desenvolvidas. Por exemplo: 

- seminários 

- ciclos de palestra 

- grupos de estudo 

- estudo individual com uso de novas tecnologias 
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- programação de exposições e debates de trabalhos realizados 

- participação em atividades programadas pelo orientador 
 

O currículo de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática compreenderá a um 
total de 24 créditos assim distribuídos: 

 

  Créditos Horas atividades 

Disciplinas  15 1.275 h/a 

Projetos de investigação sobre prática docente  03 255 h/a 

Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão 

de Conclusão Final do curso 
06 510 h/a 

Total  24 2.040 h/a  

 

A unidade de crédito equivale a 5 horas de atividades, correspondendo a aulas teóricas, 
leituras dirigidas, preparação de seminários, atividades de pesquisa e preparo do 
Trabalho de conclusão final do curso. 

 

A integralização de cada crédito corresponde a 17 semanas, totalizando, assim, 85 
horas/atividades. A estrutura curricular é assim constituída: 

 

Disciplinas Obrigatórias CH  Créditos Ementas 

Formação de Professores e Desenvolvimento Curricular em 

Matemática 
255 

03 ementa 

Introdução à Metodologia de Pesquisa 255 03 ementa 

Teoria e Prática na Educação Matemática 255 03 ementa 

Tecnologia de Informação e Comunicação da Educação Matemática 255 03 ementa 

        

Disciplinas que se pode optar - escolher 1 de 2 CH Créditos   

Tópicos de Matemática Básica 255 03 ementa 

Tópicos de Matemática Avançada 255 03 ementa 

        

Projetos de investigação e intervenção sobre prática docente CH Créditos   

Projeto de investigação e intervenção sobre prática docente 255 03 ementa 

        

Projeto de Pesquisa/Trabalho de conclusão de final de curso CH Créditos   

Projeto de Pesquisa/Trabalho de conclusão de final de curso 510 06 ementa 

        

TOTAL 2040 24   

Fonte: http://www.pucsp.br/pos/edmat/mp/principal_prof.html Acesso dia 14 de fevereiro de 2010 
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