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Resumo:

O presente artigo trata de algumas reflexões sobre o Mestrado Profissional, as perspectivas e as
condições na educação e dos programas Gestão e Tecnologia Aplicada à Educação (GESTEC) e
Educação de Jovens e Adultos (MPEJA), na Universidade Estadual da Bahia. O crescimento dos
grupos de pesquisa nos dois programas e o fortalecimento da pesquisa com propostas de
intervenção, visando melhorias dos serviços da Gestão da Educação Básica e Superior e na
qualidade de ensino em todos os níveis no estado Bahia.

Palavras-Chaves: Mestrado Profissional, Pesquisa Aplicada, Metodologia, Intervenção

Abstract:

This article presents reflections on the postgraduate programs: Management and Technology Applied
to Education (GESTEC), Youth, and Adult Education (MPEJA) of the State University of Bahia (UNEB).
It addresses the growth of research groups and the strengthening of interventionist research, which
aims to contribute to the better management and quality of education in the state of Bahia.

Keywords: Master’s degree, Applied Research, Methodology, Intervention.

Resumen: Este artículo presenta reflexiones sobre los programas de posgrado: Gestión y Tecnología
Aplicada a la Educación (GESTEC) y Educación de Jóvenes y Adultos (MPEJA) de la Universidad
Estatal de Bahía (UNEB). Aborda el crecimiento de los grupos de investigación y el fortalecimiento de
la investigación intervencionista, que tiene como objetivo contribuir a una mejor gestión y calidad de la
educación en el estado de Bahía.

Palabras clave: Maestría, Investigacíon aplicada, Metología, Intervención.

1. Introdução

A pós-graduação stricto sensu na modalidade de mestrado e doutorado profissional é ofertada por
Instituições de Ensino Superior (IES) brasileira devidamente credenciadas pelo Ministério de
Educação (MEC) e recomendada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), instituída pela Portaria Normativa nº 389/2017 do Ministério da Educação, que
considera esse tipo capacitação uma relevância social, científica e tecnológica dos processos de
formação profissional avançada e um estreitamento das relações entre as universidades e o setor
produtivo. De acordo com a mesma Portaria a modalidade objetiva:

I - capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática profissional
avançada e transformadora de procedimentos, visando atender demandas
sociais, organizacionais ou profissionais e do mercado de trabalho; II -
transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas específicas e
de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento nacional, regional ou
local; III - promover a articulação integrada da formação profissional com
entidades demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a eficácia e a
eficiência das organizações públicas e privadas por meio da solução de
problemas e geração e aplicação de processos de inovação apropriados; e IV -
contribuir para agregar competitividade e aumentar a produtividade em
empresas, organizações públicas e privadas. (BRASIL, 2017)

A preocupação com o retorno da pesquisa para a sociedade é imperativa para a modalidade mestrado
e doutorado em nível profissional, neste alinhamento foi criado o Mestrado Profissional em Educação,
que segundo Fialho e Hetkowski (2017) se revela como um extenso campo de atuação de
professores, gestores e profissionais da educação e se constituem como espaço de aplicação e
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geração de processos formativos e de investigação, de natureza teórica e metodológica. Hetkowski,
Fialho e Sacramento (2013), reafirmam que este cenário nos define a identidade do Mestrado
Profissional em Educação (MPE) como espaços de formação do
profissional-educadores-pesquisadores para atuarem nos processos educativos.

No Brasil esta modalidade de curso de pós-graduação stricto sensu é recente, tem menos de dez
anos. O primeiro curso ofertado nesta modalidade foi na Universidade Federal de Juiz de Fora quando
foi aprovado o curso de Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Resolução do Conselho
Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa 01/2009.

Diferentemente do mestrado acadêmico, o mestrado profissional possibilita apresentação de
diferentes formatos dos trabalhos de conclusão de curso. A extinta Portaria Normativa nº 17/2009,
destacava os critérios específicos para avaliação e submissão dos cursos, assim como os diferentes
formatos de trabalhos de conclusão a saber:

‘[...]” dissertação, revisão sistemática e aprofundada da literatura, artigo,
patente, registros de propriedade intelectual, projetos técnicos, publicações
tecnológicas; desenvolvimento de aplicativos, de materiais didáticos e
instrucionais e de produtos, processos e técnicas; produção de 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 aplicação em serviços,
proposta 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, produção artística; sem prejuízo de outros formatos,
de acordo com a natureza da área e a finalidade do curso, desde que
previamente propostos e aprovados pela Capes. (BRASIL, 2009)

Apesar da Portaria Normativa nº 17/2009 ter sido revogada pela Portaria Normativa nº 389/2017 que
não apresenta esse rol exemplificativo dos formatos de trabalhos de conclusão, esse ainda é utilizado
para a avaliação dos programas, a nova Portaria não trouxe essa particularidade do mestrado
profissional. Essa pós-graduação na área da educação configura-se como um espaço acadêmico que
busca o aprofundamento e cada vez mais o estreitamento entre a universidade e a educação básica
na rede municipal, estadual e federal com possibilidades de atuação nos mais variados campos de
atuação nesses espaços formais de educação. Os campos de possibilidades de intervenção vão da
gestão educacional a universitária, passando pelos sistemas de ensino em todas as suas dimensões,
pedagógica, administrativas, financeira, político, pela qualificação de gestores, professores e dos
recursos pedagógicos e tecnológicos dentre outros.

Neste sentido, a Universidade do Estado da Bahia inaugurou dois programas de mestrado profissional
que reuniu em suas áreas de concentração esses campos de possibilidade, para oferta de
pós-graduação que pudesse intervir na melhoria da prestação de serviços das universidade e escolas
do estado, por meio da qualificação do quadro de pessoal dessas instituições.

2. O Programa de Pós-Graduação stricto sensu Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação
(GESTEC) na modalidade mestrado profissional

O Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC), vinculado ao
Departamento de Educação – DEDC – Campus I da Universidade do Estado da Bahia, foi aprovado
pela Resolução CONSU/UNEB nº 772/2010 e recomendado pela CAPES por meio do ofício nº
039-11/2010/CTC/CAAII/CGAA/DAV/CAPES. O GESTEC tem a finalidade de produzir conhecimentos,
de atualização permanente dos avanços da ciência e das tecnologias, a capacitação e o
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aperfeiçoamento de profissionais na área da gestão educacional e processos tecnológicos, bem como
o desenvolvimento da pesquisa aplicada e a inovação tecnológica no campo da educação, tendo
como objetivos:

I) Contribuir para a elevação da competência acadêmica, científica e
profissional na área de educação daqueles que atuam nas universidades, nas
redes de ensino, no setor público e privado, nas organizações
não-governamentais e outras modalidades organizacionais da sociedade civil;

II) Capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática profissional
avançada e transformadora, visando atender demandas sociais,
organizacionais e profissionais;

III) Produzir conhecimento junto à sociedade, atendendo demandas
específicas e de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento nacional,
regional ou local;

IV) Promover a articulação integrada da formação profissional com entidades
demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a eficácia e a eficiência
das organizações públicas, privadas e não governamentais por meio da
solução de problemas e geração e aplicação de processos de inovação
apropriados;

V) Contribuir para agregar competitividade e aumentar a produtividade em
empresas e organizações públicas, privadas e não governamentais.

VI) Capacitar profissionais para intervir na realidade educacional nas diversas
regiões do estado da Bahia, em especial, e em outras regiões marcadas pela
pobreza, pela desigualdade social e pelos desequilíbrios regionais, visando a
preservação dos recursos naturais, do patrimônio cultural e do
desenvolvimento humano, com o concurso da cultura, da ciência e da
tecnologia, na perspectiva do desenvolvimento sustentável.

VII) Ampliar e consolidar intercâmbios e parcerias institucionais visando a
cooperação acadêmica e técnica para o avanço do conhecimento cientifico e
técnico, considerada a Área de Concentração em Educação

O GESTEC é organizado por duas áreas de concentração, que são: a Área de Concentração 1 –
denominada - Gestão da Educação e Redes Sociais tem como propósito: análise e aplicação de
medidas de gestão que contribuam com o desenvolvimento de políticas, planos, programas, projetos e
avaliação educacional e ainda a formação de profissionais da educação, em especial os gestores que
atuam na educação básica e na educação superior, tendo os projetos e produtos de conclusão do
curso direcionados para intervenção nos processos educacionais. A segunda Área de Concentração -
Processos Tecnológicos e Redes Sociais: tem como finalidade o desenvolvimento da tecnociência e
relações com os contextos sociais de formação e produção, que proporcione a intervenção,
transformação e criatividade através do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação para
atender a formação de profissionais que atuam nos diversos níveis de ensino possibilitando a
intervenção e aplicação nos contextos sociais com o desenvolvimento de artefatos; protótipos;
softwares e hardwares; entre outros.

Segundo Hetkowski, Fialho e Sacramento (2013), esses dois campos temáticos demonstram, por
meio dos dois eixos de formação e qualificação profissional: a relação educação versus mundo do
trabalho, com recorte para a relação universidade versus educação básica e, a educação superior
versus educação profissional e tecnológica.
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Os processos seletivos para o GESTEC são realizados anualmente desde 2011, nessa seleção foram
inscritos 777 candidatos para 50 vagas nas duas áreas de concentração. Na área 1 – Gestão de
Educação e Redes Sociais, concorreram 468 candidatos para 25 vagas e na Área 2 – Processos
Tecnológicos e Redes Sociais foram inscritos 309 candidatos que concorreram a 25 vagas. A
demanda para o Mestrado Profissional Gestão e Tecnologia Aplicada à Educação GESTEC vem se
mantendo num patamar de estabilidade e tendo um leve decréscimo nas inscrições a cada semestre,
que precisa ser avaliado. Os candidatos das duas áreas de concentração têm desenvolvido projetos e
propostas de trabalhos com aplicabilidade em seus ambientes de trabalho que podem amenizarem ou
resolverem problemas vivenciados. A possibilidade de discutir e aprofundar o conhecimento faz com
que os profissionais da educação (docentes, gestores e técnicos administrativos) retornem as suas
instituições com mais propriedades para imergir nos programas e ações institucionais, “elevando a
qualidade do trabalho realizado na e pela universidade” (HETKOWSKI, FIALHO e SACRAMENTO,
2013).

QUADRO 1. GESTEC INGRESSOS E EGRESSOS

Turmas Seleção Vagas
Ofertadas Inscritos

Aprovados
Matriculados

Defesas
Área 1 Área 2 Área 1 Área 2

2011 Edital 029/2011 50 777 23 17 42 28 14
2013 Edital 096/2012 50 613 30 23 53 27 17
2014 Edital 090/2013 50 437 30 20 50 21 13
2015 Edital 089/2014 80 557 51 36 87 38 23
2016 Edital 108/2015 80 584 49 34 83 9 10
2017 Edital 096/2016 50 495 40 35 75 - -
TOTAL 350 3.463 223 165 390 114 77

Fonte: Secretaria do GESTEC. 2017

Constatamos uma regularidade na quantidade de vagas, uma oscilação pequena na quantidade de
inscritos durante esses seis anos de GESTEC, verifica-se uma maior incidência de candidatos na
Área 1. A partir de um levantamento inicial foi possível constatar que os primeiros discentes que
fizeram as defesas das suas dissertações da Linha 1 foi em 2011, foram vinte e oito (28) alunos
defendendo. Outras defesas aconteceram em 2013, com um total de vinte e sete (27) egressos, já em
2014, houve um recrudescimento das defesas, apenas vinte e um (21) estudantes defenderam suas
dissertações de mestrado, em 2015 houve um leve crescimento com a defesa de trinta e oito (38)
mestrandos e uma nova queda se faz notar em 2016 com nove defesas dos discentes da área 1 até o
momento.

Diante dos números apresentados e das suas variações ou até mesmo estabilidade, vê-se a
necessidade de um acompanhamento contínuo do processo de qualificação e defesa dentro dos
Programas de Pós-graduação stricto sensu, evitando assim a incidência de jubilamento, uma vez que
é extremamente importante que o sujeito consiga a capacitação e posso aplicá-la como retorno para a
comunidade em forma de proposta de aplicabilidade que sirva para o desenvolvimento, local, regional
ou nacionalmente.

1. O Programa de Pós-Graduação stricto sensu Educação de Jovens e Adultos na
modalidade Mestrado Profissional – MPEJA

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), se constitui um desafio para as políticas de governo do Brasil,
deveria ser reconhecido como direito para um conjunto expressivo de sujeitos que não tiveram acesso
ao ensino regular na idade apropriada, ou não tiveram possibilidade de permanência na educação por
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motivos diversos. Considerado um dos bens públicos mais valorizados em nossa sociedade, a
educação de jovens e adultos é um lugar de pouco valor que, sem dúvida, guarda estreita relação
com o lugar social dos sujeitos aos quais se destina.

Com vista ao fortalecimento dessa política educativa a Universidade do Estado da Bahia instituiu o
Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação de Jovens e Adultos, Mestrado Profissional
– MPEJA é ofertado pelo Departamento de Educação (DEDC), Campus I da UNEB em Salvador foi
aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU) por meio da Resolução nº 902/2012, publicada no
Diário Oficial do Estado de 23 de maio de 2012, recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) por meio do ofício nº 229-20/2012/ CTC/ CAAII/ CGAA/ DAV/
CAPES e Reconhecido através da Portaria Ministerial nº1.009/2013, publicado no D.O.U de 11/10/13,
tendo o início de suas atividades em 2013.

O Programa de Pós-graduação em Educação de Jovens e Adultos - Mestrado Profissional – MPEJA
destina-se a professores, gestores, técnicos e aos demais profissionais que estejam vinculados às
instituições públicas ou privadas, com formação em nível superior (bacharelado, licenciatura ou
tecnólogo), que atuam nas diferentes áreas do conhecimento, interessados em desenvolver proposta
de trabalho nos campos temáticos de Educação de Jovens e Adultos.

O Programa possui três Áreas de concentração: 1 - Educação, Trabalho e Meio Ambiente: trata de
questões relacionadas à histórica lacuna das políticas públicas na educação brasileira: as
consequências do analfabetismo para a constituição das relações sociais e ambientais no seio das
comunidades; a ausência da educação básica como fator de exclusão social, procura estudar a
qualidade da formação dos recursos humanos na Bahia no contexto da globalização das habilidades
para o mundo do trabalho, pesquisando a relação educação, trabalho e meio ambiente, eixo norteador
para a formação de professores. 2 – Formação de Professores e Políticas Públicas: trata os saberes
característicos da docência, da pesquisa e da extensão em educação de jovens e adultos, as
especificidades desta modalidade, tratando de questões interligadas com as competências e
habilidades básicas do profissional em EJA e as experiências inovadoras que assegurem um bom
desempenho do profissional e a efetiva qualificação para o mercado de trabalho. 3 – Gestão
Educacional e Tecnologias da Informação e da Comunicação: trata dos estudos sobre gestão
educacional em Educação de Jovens e Adultos (EJA) e as novas tecnologias, com possibilidades da
inovação pedagógica na ação dos gestores de EJA e a disseminação do conhecimento por meio das
novas tecnologias e estabelecer vínculos entre a organização do trabalho, a organização social,
política e econômica na gestão de EJA, investigando a organização da escola e as políticas de gestão
de EJA no Brasil e na Bahia, problematizando impactos das políticas educacionais no cotidiano da
vida escolar e nas identidades dos atores escolares de EJA.

A produção científica é originária no Programa MPEJA pelos seguinte grupos de pesquisa: Contextos
e Cognição na Educação de Jovens e Adultos – (CCEJA) ; Educação Social; Currículos e Formação
de Educadores Sociais – (GESCFORMES); Gestão, Organização e Políticas Públicas em Educação
(GEPE); Sociedade, Conhecimento, Política e Desenvolvimento, (FORMACCE); Infância, Formação
de Professores, Autobiografia e Políticas Públicas; Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e
Conteúdos Digitais Educacionais; Educação, Direitos Humanos e Interculturalidade – (GREDHI).

O MPEJA nas 3 Áreas de concentração entre 2015 e 2017 concedeu o grau de Mestre a 72
profissionais, todos inseridos no mercado de trabalho conforme analise realizada nas fichas de
inscrições para o processo seletivo para aluno regular do Sistema de Inscrições de Alunos Regulares
(SIAR). A criação do Mestrado Profissional em EJA no Estado da Bahia, primeiro no Brasil em sua
especificidade contempla, uma demanda importante da educação brasileira na educação de jovens e
adultos. O MPEJA busca ser um espaço de qualificação e um lugar de formação continuada do (a)
profissional da EJA, em que a relação teoria-prática tem um espaço de reflexão-ação sobre esta
modalidade de ensino. Segundo Hetkowski e Dantas (2016) os temas e objetos que permeiam os
projetos de pesquisa dos alunos constituem as principais contribuições do MPEJA, que são colocados
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em prática sobre a orientação dos docentes do curso e são aplicados em diferentes comunidades.

QUADRO 2. MPEJA INGRESSOS E EGRESSOS

Turmas Seleção Vagas
Ofertadas Inscritos

Aprovados
Matriculados Defesas

Área 1 Area2 Área 3
2013.2 Nº041/2013 30 856 11 13 06 30 28
2014.2 Nº037/2014 30 306 9 14 07 27 26
2015.2 Nº047/2015 30 365 9 14 07 30 17
2016.2 Nº 36/2016 30 352 10 12 10 30 01
2017.2 Nº042/2017 30 218 08 14 08 29 -
Total 150 2097 47 67 38 146 72

Fonte: Secretaria do MPEJA. 2017

Em cinco anos de atuação, o MPEJA teve cinco turma num total de 146 alunos que já ingressaram,
foram elaborados cinco editais que obtiveram um número significativo de inscritos, mas observa-se
uma oscilação crescente nas inscrições e uma redução elevada quando se considera a quantidade de
inscritos no primeiros edital de 2013.2, o entendimento é de que devido a sua especificidade no
campo da EJA e as dificuldades para consolidação da educação de jovens e adultos na rede de
ensino pública e falta de política pública voltadas para esse público, tem conduzido a desestímulo e a
diminuição da procura pelo programa considerando o quantitativo do primeiro processo seletivo de
aluno regular em relação ao último.

Outro dado a ser observado é que a área de concentração 2 sempre teve um número maior de
inscritos, em virtude da procura pela formação de professores, refletindo na qualificação de
profissionais para essa área especifica. Por fim observa-se uma constância nas matrículas anuais
desse programa, o que é muito relevante, pois teremos profissionais capacitados no mercado de
trabalho com habilidades e conhecimento adequados para formação e gestão.

A pesar das dificuldades que o Programa de educação de jovens e adultos enfrenta para ser
consolidado como uma política de educação no Estado da Bahia a demanda pelo MPEJA é
significativa mesmo com decréscimo observado no quadro 02. Pode ser observado que existe uma
preocupação pela possibilidade do estreitamento entre o ensino e a pesquisa na formação dos
professores formadores e, consequentemente, na melhoria da Educação Básica direcionada aos
Jovens e Adultos. A possibilidade da pesquisa no ambiente da educação básica, valoriza o repertório
de saberes oriundos da comunidade onde vivem e laboram os discentes da EJA.

4. Considerações Finais.

Do ponto de vista de política pública o mestrado profissional tem contribuído com a formação de
recursos humanos em serviço no campo da educação, local, regional e nacionalmente. No campo da
educação vem contribuindo em todas as dimensões pelas especificidades dos projetos elaborados e
desenvolvidos com propósitos de resolver questões de ordem curricular, de gestão e do trabalho
presentes no ambiente de formação sistemática. A oportunidade de fazer imersão dentro dos
programas de mestrado construindo e desconstruindo as estruturas muitas vezes cristalizadas através
de novos olhares é a grandeza que fortalece e faz crescer em todas as instituições de ensino superior
os mestrados profissionais. A Universidade do Estado da Bahia vem ofertando o Mestrado Profissional
no Campus I desde 2011. Produzindo conhecimentos, atento aos avanços da ciência e das
tecnologias, da capacitação profissional na área da gestão educacional, da formação de professores e
do trabalho desenvolvendo pesquisa aplicada e realizando intervenções no campo da educação e
contribuindo com o a Educação Básica e Superior na rede municipal, estadual e federal em todos os
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campi espalhados nos territórios de identidade do Estado da Bahia. O crescimento dos grupos de
pesquisa e o fortalecimento da pesquisa nos programas de Gestão e Tecnologias Aplicadas à
Educação (Gestec) e Educação de Jovens e Adultos (MPEJA) proporciona os desenvolvimentos de
possibilidades na melhoria da Educação Básica e Superior elevando a capacitação, habilidades, a
competência, a motivação e consequentemente a melhoria da educação nas instituições de ensino na
capital e no interior da Bahia.
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