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RESUMO   

Este estudo parte das seguintes indagações: como se delineia a trajetória da pós-graduação em 
educação no contexto brasileiro? E como se caracterizam as dissertações defendidas no 
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Universidade Federal do Piauí, 
quanto às linhas de pesquisa e o campo teórico-metodológico? Objetiva-se reconstituir, em 
linhas gerais, a trajetória da pós-graduação no Brasil e, de modo particular, analisar a 
produção de dissertações defendidas no PPGED, no biênio 2010-2011. Trata-se de pesquisa 
qualitativa que emprega a técnica da análise de conteúdo para compreensão dos dados.  
Observa-se predominância na linha de pesquisa “Ensino, formação de professores e práticas 
pedagógicas”, com estudos qualitativos, focados em entrevistas, narrativas, questionários e 
análise de conteúdo, na área de conhecimento formação, saberes e pratica pedagógica. 
Palavras-chave: Pós-Graduação em Educação. Pesquisa qualitativa . Formação. 

 

ABSTRAT 

 

TRAJECTORY OF POST-GRADUATION IN BRAZIL: THE ANALYSIS 
OF SCIENTIFIC PRODUCTION OF PPGED/UFPI (2010-2011) 

This study is from the following questions: how is the trajectory of post-graduation in 
education designed in the Brazilian context? And how do they characterize the essays 
defended at the Post-Graduation Program in Education (PPGEd) of the Universidade Federal 
do Piauí, about the lines of research and the theorical-methodological field? The objective is 
to reconstitute, in general lines, the trajectory of the post-graduation in Brazil and, in 
particular way, analyses the production of the essays defended at PPGED, in the biennium 
2010-2011. It is about the qualitative research that uses the technique of analysis of content to 
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data comprehension. It is observed the predominance at the line of research “Teaching, 
teachers education and pedagogical practices”, with qualitative studies, focused in interviews, 
narrative, questionnaires and analysis of content, in the area of and scientific pedagogical 
practice. 

Key-Words: Post-Graduation in Education. Qualitative Research. Education. 

1 Introdução 

Este estudo resultou de uma atividade acadêmica realizada no curso de Doutorado 

em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) vinculado ao Centro de 

Ciências da Educação da Universidade Federal do Piauí. O estudo em referência partiu dos 

seguintes questionamentos: como se delineia a evolução da pós-graduação em educação no 

contexto brasileiro? Como se caracterizam as pesquisas investigativas desenvolvidasno biênio 

2010- 2011, no PPGEd, quanto às linhas de pesquisa, área de concentração e metodologia? 

Diante deste propósito, foram definidos como objetivos reconstituir a evolução da 

pós-graduação no Brasil e analisar a produção de dissertações defendidas no período 

supracitado, correspondentes às duas linhas de pesquisa adotadas no PPGED: linha 1 - 

Ensino, formação do professor e práticas pedagógicas; linha 2 - Educação, movimentos 

sociais e políticas públicas.  

Realizou-se como procedimento metodológico uma pesquisa bibliográfica de 

natureza qualitativa, desenvolvida por meio de metodologia integrativa, que permite a 

interatividade de dados qualitativos e quantitativos (OLIVEIRA, 2007). Empregou-se análise 

de conteúdo, fundamentada em Bardin (1997), para condução e efetivação das análises de 

dados dos resumos disponibilizados no site do PPGED da Universidade Federal do Piauí. Em 

um universo de 34 dissertações defendidas no biênio-referência, optou-se em trabalhar com 

uma amostra aleatória de 50% relativo a cada-ano base dos resumos das dissertações. 

A estrutura deste trabalho está organizada em duas seções, na primeira apresenta-se o 

desenvolvimento histórico da trajetória da Pós-Graduação no Brasil, quando se percorre desde 

sua gênese aos dias atuais.  A segunda trata sobre a análise dos resumos das dissertações 

defendidas no biênio de 2010-2011, do Programa de Pós-Graduação do Mestrado em 

Educação.                                                           

  

Caminhos da Pós-Graduação no Brasil  

 

Para Schnetzler e Oliveira (2010, p. 23) a pós-graduação no Brasil iniciou-se em 

meados dos anos de 1960 com a implantação do mestrado da PUC/RJ, precisamente em 1965. 
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Passados dez anos ocorreu uma importante expansão, período em que foi implantado primeiro 

doutorado que só se expandiu na década de 1980. 

As primeiras experiências não apresentaram grandes repercussões dado a pouca 

abrangência do curso que se restringia a algumas universidades que o mantinham como 

alternativa de formar seu corpo docente para atuar no próprio meio acadêmico e atender a 

expansão do ensino superior. Nessa perspectiva, o ensino nesse nível desenvolveu-se a passos 

lentos, ofertado de forma limitada e tímida apenas nas instituições de ensino superior que se 

situavam nas grandes metrópoles. Souza e Pereira (2009, p. 5) abordam que os resultados das 

ações apresentadas em avaliação feita pela Capes sobre as atividades de pesquisa e de pós-

graduação, apontam “[...] que os avanços nesse campo, orientados por políticas possivelmente 

inadequadas ou, no mínimo, incompletas, em face aos objetivos inicialmente propostos, 

resultaram em uma excessiva concentração dessas atividades em alguns poucos Estados”. 

Outro aspecto que dificultou o avanço do programa de pós-graduação nos primeiros 

anos de sua implantação foi a falta de um Plano que estabelecesse diretrizes para nortear as 

ações do ensino. As experiências nesse campo passam a ser regulamentadas somente no ano 

de 1965 pelo Ministério da Educação, que define através do Parecer 977, aprovado pelo 

Conselho Federal de Educação as características e o desenho institucional da pós-graduação 

no Brasil. Nesse documento são definidas as finalidades dos cursos de mestrado e doutorado, 

assim como os critérios de funcionamento, dentre estes o pré-requisito do curso de mestrado 

para cursar o doutorado. 

Com a reforma do ensino superior em 1968 a pós-graduação adquire um novo 

formato, abarcando outras características e certa autonomia diante dos departamentos recém 

criados como reflexo da lei 5.540/1968. No âmbito dessas mudanças o programa assume o 

compromisso de manter a relação tutorial entre o pós-graduando e seu orientador bem como 

criar conselhos de pós-graduação com vista ao fortalecimento desse nível de ensino.  

Ao analisar-se a década de 1970, visualiza-se no Brasil a efervescência do regime 

militar que repercute na realidade política, econômica, social e educacional. Em conseqüência 

desse complexo processo a evolução do ensino de pós-graduação vivencia uma retração, o 

que obriga as instituições acadêmicas a restringirem a ampliação do ensino nesse nível. Tal 

situação revela visíveis contradições e discrepância entre o setor educacional e o setor 

econômico que se expande significativamente contribuindo para o crescimento das taxas do 

Brasil de 7% para 10% ao ano. 

Não obstante trata-se de período marcado pela ditadura militar e por inúmeros 

conflitos de diversas ordens já citadas, o programa de pós-graduação obteve um avanço 
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considerável com o monitoramento e estruturação mais efetiva da Coordenação de Pessoal de 

Nível Superior-Capes, cujo principal era estabelecer políticas; operacionalizar as sistemáticas 

e critérios de funcionamento; fomentar o ensino de pós-graduação de forma efetiva e com um 

padrão mínimo de qualidade acadêmica e gerenciar a produção de novos conhecimentos para 

o desenvolvimento nacional. Nesse sentido, os trabalhos desenvolvidos pela Capes 

contribuíram, e ainda contribuem, para os avanços nesse campo de ensino, fato que se 

confirma na fala de Balbacheysky (2005, p. 281) ao enfatizar: 

 

Com esse apoio, a pós-graduação brasileira cresceu a passos gigantescos. Em 1965, 
quando os primeiros estudos pós-graduados forram reconhecidos, o Conselho 
Nacional de Educação identificou ao todo 38 programas de pós-graduação: 27 
mestrados e 11 doutorados. Dez anos depois, em 1975, a Brasil já contava com 429 
programas de mestrado e 149 de doutorado. Desde então esses números não param 
de crescer. Em 2002, tínhamos 1.506 programas de mestrado e 841 de doutorado. 

 

Os números revelam a grande importância da Capes para construção desse nível de 

ensino superior no Brasil, assim como para o estabelecimento de políticas de apoio ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, desde meados de 1970. Contudo, não se pode negar 

os desafios postos para esse nível de formação que se caracterizam pela busca da qualidade, pelas 

desigualdades regionais, pelo desafio da diversificação, pelo modelo seqüencial no que se refere ao 

problema do tempo requerido para a formação dos profissionais. ( BALBACHEVSKY, 2005). 

As avaliações empreendidas pela Capes sobre os cursos de pós-graduação realizados 

no Brasil revelam que o ensino ofertado apresenta resultados satisfatórios tanto em termos de 

quantidade como qualidade, aspecto que coloca o país em posição confortável com uma 

melhor performance dos programas de pós-graduação que têm maior e mais bem se 

institucionalizado na América Latina, e alcançado reconhecimento de um ensino, que se situa 

entre os mais importantes do mundo. Isto se confirma em publicação (Brasil, 2011) que 

mostra. "O Brasil está em 13º lugar no ranking da produção científica mundial. A expectativa 

é alcançar a 9ª ou a 10ª posição nos próximos anos".  

Percebe-se que o sistema de pesquisa e pós-graduação no Brasil não ter recuado em 

termos de sua expansão, tanto em quantidade quanto em qualidade. Com essa posição o país 

conquista o reconhecimento e respeito no mundo exterior como uma comunidade de produção 

científica e, assim, tem inspirado credibilidade e atração de estudantes de países latino-

americanos e outros contextos mundiais, que acreditam no potencial dos cursos de pós-

graduação em propiciar a seus egressos rica bagagem intelectual e cultural. 

Toda essa conquista se justifica nos dados demonstrados de avaliação pela Capes em 

Brasília (BRASIL, 2011), que apontam a qualidade dos cursos de mestrado e doutorado, 
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como demandas formativas que têm aumentado e melhorado gradativamente. A avaliação 

demonstra, também, que o número de periódicos publicados tem crescido, bem como a 

quantidade de alunos titulados. Na comparação entre a avaliação trienal de 2010 e a anterior, 

os dados apontam que 19% dos cursos obtiveram aumento nas notas e que 71% a mantiveram. 

O número de alunos titulados, mestres e doutores, aumentou para 139 mil. O total de 

publicações científicas contabilizou a casa dos 300 mil entre 2007 e 2010. O número de 

cursos de mestrado e doutorado avaliados cresceu 20,8% em relação a 2007, sendo que, nesse 

ano, foram avaliados 2.718 programas, correspondendo a 4.099 cursos de mestrado 

acadêmico, mestrado profissional e doutorado.   

Esse movimento evolutivo se reforça ano após ano, segundo a Capes (2011, p. 42), 

até o ano de 2010 já haviam sido reconhecidos e computadorizados 138 programas e cursos 

de pós-graduação na área da Educação, nos quais identificaram-se noventa e três mestrados 

acadêmicos e 45 doutorados. No que se refere ao ano de 2011, a área de Ciências da Saúde 

obteve um crescimento considerável, abrangendo um total de 811 cursos, parte desse conjunto 

era composto por 312 doutorados. 

Sobre essa expansão da pós-graduação no Brasil, Oliveira e Schnetzler (2010) tecem 

crítica enfatizando que, realmente ocorreu um crescimento extraordinário em todas as áreas 

que ofertam esse nível de ensino, como também um ganho real de produtividade no âmbito da 

stricto sensu, no intervalo de 1976 à 2004. Lembram, por oportuno, paralelamente a essa 

conquista, visualizam-se ainda necessidades da formação do quadro docente para atuar nos 

diferentes níveis e modalidades de educação/ensino bem como forte pressão externa, advinda 

das agências avaliadoras e financiadoras Capes e CNPq, sobre os programas e seus docentes. 

São pressões no sentido de forçar/exigir ampla produção de conhecimento de profissionais 

professores como condição para permanecerem vinculados aos mencionados programas.   

 Esse olhar crítico não se configura como uma aversão às normas ou critérios 

estabelecidos pela Capes para o funcionamento da pós-graduação, pois como Souza e Perreira 

(2002), compreende-se que a formação de pesquisadores e de docentes deve processar-se de 

forma transparente e com critérios de qualidade compatíveis com as exigências estabelecidas 

pelo campo acadêmico.  

A rigor, sabe-se a evolução galgada pelos programas de pós-graduação no Brasil não 

ocorreu de forma tranqüila, sem o enfrentamento de dilemas e obstáculos, exigindo, portanto, 

que a Capes adotasse medidas rigorosas e um processo de monitoramento minucioso para 

equilibrar os descompassos surgidos ao longo da formação dos cursos de pós-graduação.  
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Nessa perspectiva, a percepção que aflora é que, revisitando a história, parte da 

trajetória da pós-graduação no Brasil as instituições públicas mantiveram o monopólio dos 

programas existentes, excluindo assim, não somente iniciativas privadas, mas a própria 

sociedade que teve seu direito de acesso ao curso restringido ou negado, desde que se entende 

que esse espaço formativo tem sido compartilhado, apenas, por poucas iniciativas 

organizacionais privadas, como as Pontifícias Universidades Católicas e a Fundação Getúlio 

Vargas que ofertavam cursos de mestrado e doutorado. Somente nos últimos anos outras 

instituições passaram a investir nesse campo, emergindo a suposição de que a inclinação para 

essa área de formação esteja relacionada ao fato de a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

nº 9394/1996, exigir que instituições de ensino superior do setor privado criem cursos de pós-

graduação como condição básica para manter seu status universitário.  

Essa suposição parte da constatação de que há um número crescente de ofertas de 

cursos principalmente na área de mestrado, bem como grande competitividade do mercado 

educacional voltado para essa atividade acadêmica. A quebra do monopólio do setor público 

fortalecido pelo processo de democratização e descentralização do ensino de pós-graduação 

para o setor privado abre possibilidades para a criação de mais programas e cursos que 

chegam a contemplar alunos que estão numa faixa etária cada vez mais jovem.  

Dessa forma, realizar um curso de pós-graduação constitui para todos os 

profissionais mais do que uma exigência advinda do mercado competidor, ou da Capes, ou 

seja, significa uma necessidade para pessoal e profissional, uma busca da ampliação de seus 

horizontes formativos, assim como, uma condição favorável para o asseguramento de seu 

crescimento funcional. 

Por fim esse estudo permitiu o aprofundamento dos conhecimentos e reflexões 

precisas sobre a caminhada desenvolvida pelos cursos de pós-graduação têm desenvolvido 

mediante, os desafios enfrentados para consolidar e democratizar esse nível de ensino no 

contexto brasileiro. A construção de um ensino que se amplie com qualidade e se torne cada 

vez mais democrático e inclusivo, e, por conseguinte, capacitado a gerar movimentos e 

investimentos em termos de elaboração, execução e avaliação de políticas voltadas para a 

redução das desigualdades regionais, bem como para o aprofundamento do respeito às 

diversidades regionais. 

Permitiu, ainda, compreender os critérios estabelecidos pela Capes para credenciar 

ou não os programas de pós-graduação, e as definições rigorosas para manter o padrão de 

qualidade exigido nos cursos. Exigências que na sua aplicabilidade ocasionam de certo modo 
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uma sobrecarga profissional em função da gama de trabalhos acadêmicos gerand, muitas 

vezes,o mal estar docente. 

 

 

; 

Análise das produções científicas, por linhas de pesquisa: o  curso de Mestrado em 

Educação da Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

 

Atualmente as pesquisas estão inter-relacionadas às linhas de pesquisa, mas 

sempre houve esta relação? Qual a predominância de pesquisa no mestrado de educação da 

UFPI em relação às linhas de pesquisa? Como se apresentam as pesquisas realizadas no ano 

de 2011, em relação à linha de pesquisa, metodologia e área de conhecimento? Partindo 

destes questionamentos, apresenta-se nesta seção o caminho da pesquisa científica no Brasil 

em sua relação com a mudança de área de concentração para linhas de pesquisa, buscando-se 

também destacar as pesquisas do Mestrado em Educação da UFPI, nos últimos dois anos e 

sua relação com as devidas linhas de pesquisa. Neste sentido, divide-se esta seção em duas 

partes: a) a evolução da pesquisa científica: do modelo de área de concentração à linha de 

pesquisa; b) a pesquisa científica e o programa de pós-graduação da UFPI: Mestrado em 

Educação.   

 

Evolução da pesquisa científica: do modelo de área de concentração à linha de pesquisa 

 

Na década de 1990 ocorreram mudanças significativas relacionadas com a 

reestruturação dos programas de pós-graduação no Brasil e com a forma como se realizou seu 

desdobramento referente à produção científica, ou seja, à produção do conhecimento 

científico nas diversas áreas, no caso deste artigo será tratada a área especifica da educação.  

Em relação à pesquisa em educação percebe-se que nos anos de 1960 ocorria de 

forma esporádica, realizada por professores que tinham vínculo com as universidades 

brasileiras e a pesquisa institucional era desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP). Nos anos de 1970, com os cursos de pós-graduação, ocorre uma 

organização da pesquisa com base no currículo mínimo do curso de Pedagogia, tendo como 

área de concentração as disciplinas básicas, sendo estas: Filosofia e História da Educação, 
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Didática e Metodologia do Ensino, Administração e Supervisão educativa, Psicologia da 

Educação e Ciências Sociais Aplicadas à Educação (GAMBOA, 2003).  

Pelo exposto e respondendo a pergunta realizada inicialmente, a pesquisa científica 

na área de educação não se vinculava a uma linha de pesquisa, iniciando-se voltada para as 

áreas de concentração e só posteriormente é que se estabelecia sua vinculação à linha de 

pesquisa. Observa-se que a pesquisa educacional, inicialmente, apresenta-se restrita aos 

programas de pós-graduação o que impossibilitou o desenvolvimento da pesquisa em 

educação nos cursos de graduação. Circunscrevia-se dessa forma o binômio: “pesquisa/pós-

graduação”. Comporta, desse modo, retomar a opinião de Gamboa (2003, p. 79). 

No Brasil, a pesquisa, em muitos casos, tem como objetivo atender a 
necessidade de titulação, para preencher as exigências do "carrerismo" 
acadêmico, deixando no segundo plano, a produção de respostas científicas 
para os prementes problemas da sociedade. 

A propósito, esse autor faz uma crítica coerente ao que se observa nas produções 

científicas que na maioria das vezes, ficam na biblioteca da universidade, de maneira que não 

há um retorno para a sociedade em relação à pesquisa e sua contribuição no sentido, 

sobretudo, de intervir para minimizar os problemas referentes à educação. Acrescenta que 

esses pesquisadores discutem e criticam, mas não procuram solução para os problemas 

diagnosticados durante as investigações e que a forma como a pesquisa vem sendo realizada, 

tanto como área de concentração como por linhas de pesquisa leva à dicotomia dos saberes.   

Quanto às áreas de concentração, Gamboa (2003, p. 80) afirma que essas áreas 

levam a uma delimitação técnica do conhecimento, fazendo um recorte dos problemas, 

segmentando o olhar do pesquisador, possibilitando apenas uma visão mecânica da realidade 

observada. O pesquisador ao buscar a área de concentração é levado a fazer uma escolha 

burocrática, havendo um ajuste dos trabalhos, fato que no seu entendimento limita a resposta 

da investigação, assim como, prioriza as áreas em detrimento dos problemas reais da 

educação. Diante as críticas ao modelo de áreas de concentração surge a proposta de que o 

aluno tenha um projeto de pesquisa para ingressar no curso, pois anteriormente esse era 

desenvolvido no decorrer das disciplinas. Desse modo pondera: 

 

[...] as disciplinas, tornam-se secundárias, já que, em tese, devem ser 
oferecidas e organizadas de acordo com as necessidades de fundamentação 
teórica das pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Essa nova forma, exige 
uma oferta grande de disciplinas e traz como desdobramento a fragmentação 
das sequências curriculares. Nesse novo modelo, denominado de Linhas de 
pesquisa, cada aluno organiza seu currículo de acordo com as necessidades da 
sua pesquisa, mas, a falta de recursos inviabiliza a proposta e leva os 
programas a perder a unidade curricular, além de obrigar a desmontar ou a 
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reorganizar os antigos departamentos e a dividir e a redistribuir os docentes 
em linhas ou grupos de pesquisa. 
 

Na realidade, a proposta do autor é pelo redirecionamento do foco, de modo que 

essas linhas se voltem para problemas da realidade social e educacional, deixando de lado as 

áreas de conhecimento. É bem verdade que a mudança teve algumas características positivas 

como, por exemplo, a questão do trabalho coletivo em sua valorização, fato que possibilitou 

maior alocação de recursos, mas não atendeu ao objetivo de estancar a segmentação do 

conhecimento, “[...] parece que surgiu uma nova forma de segmentar, ainda mais, esse saber”. 

Gamboa (2003, p. 86). 

Buscou-se com estas inscrições teóricas sobre o movimento de Pós-Graduação, 

neste momento, uma breve apresentação das ideias de Gamboa (2003) sobre a questão das 

áreas e sua mudança para linhas de pesquisa. Observa-se que algumas universidades mantêm 

as áreas de concentração, que se dividem em grupos de estudos e estes em linhas de pesquisa. 

No caso específico desta comunicação, o programa pesquisado segue o modelo de Linha de 

pesquisa, com a apresentação de um projeto voltado para a linha de investigação do 

orientador. Neste sentido, na próxima seção serão apresentados alguns trabalhos de 

dissertação do Mestrado em Educação da UFPI, a partir de suas linhas de pesquisa, com 

análise da predominância de trabalho por linha, observando-se que estes trabalhos estão, de 

certa forma, também vinculados a uma área de conhecimento, o que demonstra a confirmação 

das ideias de Gamboa(2003).  

 

A pesquisa científica e o programa de pós-graduação da UFPI: Mestrado em Educação 

 
Para iniciar esta subseção, evocamos Fávero (1977, p. 11) ao referir que a 

Universidade “[...] é parte e fruto de um modelo político-cultural. Condicionada pelo contexto 

em que está inserida, seus objetivos estão necessariamente relacionados com os objetivos da 

sociedade”. Neste sentido busca-se perceber o contexto em que a Universidade Federal do 

Piauí foi criada. Em geral a história tem mostrado que a “[...] evolução se faz no sentido de 

substituir a universidade profissional pela universidade científica, é imperdoável que, no caso 

brasileiro, a construção universitária se faça num sentido oposto, a partir de um sistema de 

escolas isoladas e autônomas” (NAGLE, 2001, p. 174). Com a Universidade Federal do Piauí 

não foi diferente, tem sua gênese na junção de Faculdades isoladas, ou seja, pela fusão da 

Faculdade de Direito do Piauí,  Faculdade de Filosofia, Faculdade de Odontologia, Faculdade 

de Medicina de Teresina e Faculdade de Administração de Empresas de Parnaíba, culminando 
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com a criação da Universidade Federal do Piauí (UFPI) pela Lei n. 5.528 de 12 de novembro 

de 1968, mas somente oficialmente instalada em 01 de março de 1971.  

O curso de Mestrado da UFPI tem seu início desde o momento em que, na década 

de 1980, a instituição começa a pensar em uma pós-graduação, tendo o Centro de Ciências da 

Educação (CCE) se apresentado com as melhores condições físicas e materiais, e com um 

quadro de professores melhor qualificado em relação aos cinco Centros de Ciências que 

compõem a instituição, o que possibilitou, em 1991, a implantação do Mestrado em 

Educação. O Programa foi consolidado “a partir das duas últimas avaliações da CAPES, que 

lhe conferiu nota quatro,” resultado do trabalho realizado pelo grupo de 12 (doze) docentes 

credenciados como permanentes e 02 (dois) como colaboradores.  Nesse sentido, “O 

Programa investe em pesquisa e produção científica, motivando-se para a formação de 

pesquisadores e para a implementação de ações no sentido de atender as demandas sociais da 

região Norte e Nordeste,  particularmente” (UNIVERISDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 2012, 

p. 1). 

Recentemente, esse programa de pós-graduação implantou o seu Doutorado em 

Educação, estando, atualmente, em amplo funcionamento, cuja linha de pesquisa: Formação 

docente e prática educativa, foi definida levando-se em conta a experiência, afinidades 

teóricas dos docentes, o elevado número de dissertações defendidas e a produção científica.  

Reportando-se ao Mestrado em Educação, este apresenta-se com duas linhas de 

pesquisa, conforme reza seu Regimento: 

1 Ensino, formação do professor e práticas pedagógicas 
Desenvolve análises sobre questões relacionadas ao ensino, formação do 
professor e práticas pedagógicas, especialmente, procurando construir 
conhecimentos sobre a identidade profissional do docente, 
consubstanciados em saberes, práticas, profissionalidade e políticas de 
formação de docentes.   
 
2 Educação, movimentos sociais e políticas públicas 
Desenvolve análises sobre processos educativos ocorridos nas práticas dos 
movimentos sociais, em busca da construção da cidadania. Estuda, ainda, a 
relação dos movimentos sociais com o Estado (políticas públicas) e com o 
conjunto da sociedade, em particular as ONGs, principalmente, nas lutas em 
prol da escola pública e gratuita (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 
2012). . 

Portanto, observa-se que a produção científica segue as linhas de pesquisa. A 

análise realizada compreende uma amostra de 50% dos resumos das dissertações defendidas 

no biênio 2010- 20011 que correspondem a um total de 17 trabalhos. Nesse conjunto, 

verifica-se que no ano de 2010 predomina a linha de pesquisa  1 (um) - Ensino, formação do 



 
 

11

professor e práticas pedagógicas, que agrega 5 (cinco) trabalhos dentro desta linha, os 

outros trabalhos vinculados a linha- Educação, movimentos sociais e políticas públicas. 

Observa-se, em todos os trabalhos que a metodologia volta-se para a pesquisa de natureza  

qualitativa, com predominância de instrumentos de coleta de dados, do tipo narrativa escrita 

(5), seguindo-se a entrevista (3) e o questionário (3). Outros meios de produção de dados 

utilizados foram o diários (1), a história oral (1), o memorial (2) e a história de vida (2). Para 

análise dos dados os autores optaram pela análise de conteúdo fundamentada em Bardin 

(1997), sendo que, apenas,  um utilizou as duas formas de análise, de conteúdo e do discurso.  

O ano de 20011 foi marcado por um maior número de dissertações, em decorrência 

do aumento do número de vagas ofertadas pelo PPGEd, neste sentido observa-se maior 

diversificação nas áreas, não havendo predominância, em relação às linhas de pesquisa, na 

amostra observada. Constatou-se em cada linha seis trabalhos de acordo com a amostra 

analisada de 50%, ou seja, em um universo de 25(vinte e cinco) resumos foram analisados 12 

(doze). Neste caso, avulta a predominância de trabalhos na área de saberes, formação e 

práticas pedagógicas, articulados a linha 1 (um) - Ensino, formação do professor e práticas 

pedagógicas. Os demais trabalhos (seis) voltam-se para a linha 2 (dois) - Educação, movimentos 

sociais e políticas públicas, apresentando diversificação nas áreas de conhecimento, a saber: gestão 

escola (2); direitos humanos, violência e sexualidade (1), construção da rede escolar (1), psicologia 

educacional (1) e história e memória(1). Em relação à metodologia dos trabalhos, todas as pesquisas 

apresentam a abordagem qualitativa nas vertentes etnográfica,autobiográfica, narrativa, entre outras. 

Quanto aos instrumentos de coleta de dados, observa-se o uso de diários (3), entrevista semi-

estruturada (5), entrevista oral (1), entrevista não estruturada (1), história oral (1), estudo de caso (1), 

com o uso também da técnica de observação (1) e observação participante (2). Percebe-se que em 

maioria os trabalhos apresentam mais de dois instrumentos para coleta de dados, sendo que a técnica 

para a análise foi a análise conteúdo e de discurso.  

A partir deste estudo constata-se a consonância entre a escolha da metodologia e os 

instrumentos de coleta de dados referentes à pesquisa qualitativa. Neste sentido, emerge a 

compreensão de uma nova racionalidade no entendimento da pesquisa, voltada para a 

racionalidade interativa, com ênfase na teoria crítica, considerando que “[...] a ação humana  

não se reduz apenas à dimensão instrumental [...] ”, fazendo-se necessário perceber “[...] a 

esfera da interação ou do agir comunicativo [...]” (DAMASCENO, 2005, 13).  

Neste sentido, observou-se no universo dos trabalhos a evidencia ampla que a 

diversificação das pesquisas, decorrentes das linhas a que se vinculam, há estudos voltados ainda para 

área de inclusão, controle social de recursos (financiamento da educação), arte e afrodescendência, 
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educação rural entre outros, num demonstrativo de ampliação da percepção dos problemas 

educacionais,além das especificidades da escola e do ensino-aprendizagem.   

 

Considerações finais  

A convicção que se evidencia, neste momento, de encaminhamento conclusivo desta 

comunicação, é que a trajetória da Pós-Graduação no contexto nacional/brasileiro revela um 

marco representativo no desenvolvimento da pesquisa científica, notadamente no que diz 

respeito ao novo delineamento dos estudos articulados às linhas de pesquisa.  

Considera-se, portanto a evolução da pós-graduação e, consequentemente, da 

pesquisa enquanto um aspecto positivo, oportunizando a reflexão e discussão de 

problemáticas antes quase esquecidas, na percepção de que os protagonistas do processo 

educativo devem conduzir sua investigação a partir do entendimento das dimensões 

(históricas, políticas, sociais etc.) em que o objeto está inserido. Em relação ao PPGEd, de 

modo particular constatou-se não só a diversificação de temas, mas também um acentuado 

envolvimento com as questões que vão além dos problemas específicos da escola, do ensino e 

aprendizagem, fomentando novas discussões e olhares para as questões voltadas à realidade 

social.  
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