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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo a análise da implantação de um mestrado profissional 

diante das políticas da pós-graduação no Brasil. Essa modalidade de mestrado busca 

atender à demanda existente no país por uma formação mais qualificada para 

profissionais que atuam em setores que não produzam pesquisa de ponta, favorecendo a 

disseminação do conhecimento científico gerado na academia para as empresas, o setor 

público e movimentos sociais. Este trabalho analisa, a partir dos objetivos do mestrado 

profissional, os produtos finais obtidos a partir de dissertações de um curso de mestrado 

profissional da área de ensino de ciências, de uma instituição particular de ensino 

superior. A finalidade é discutir se a demanda da pós-graduação stricto sensu, com base 

nas características do mestrado profissional, está sendo atendida pelo curso analisado.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O mestrado profissional tem a finalidade de qualificar diversos profissionais que 

não atuem diretamente com a pesquisa, diferenciando-se assim do mestrado acadêmico. 

Portanto, o objetivo é a aplicação do conhecimento gerado na universidade em setores 

tais como: empresas, comunidades, instituições públicas de ensino, de saúde, entre 

outras. A intenção é ampliar o vínculo entre a universidade e a sociedade por meio da 

atuação dos profissionais.   

 Ressalta-se que, mesmo diante da perspectiva de não formar pesquisadores, a 

pesquisa integra uma etapa de formação durante o curso de mestrado profissional, uma 

vez que os mestrandos deverão ser capazes de utilizar, reconhecer e localizar a pesquisa 

nos seus campos de atuação. De acordo com Barros et al (2005), essa modalidade de 

mestrado promove: 

 

(...) a capacitação para a prática profissional transformadora por meio da 
incorporação do método científico. Volta-se para um público 
preferencialmente oriundo de fora da academia e destinado à gestão, 
produção e aplicação do conhecimento orientado para a pesquisa aplicada, a 
solução de problemas e a proposição de novas tecnologias e 
aperfeiçoamentos tecnológicos (p. 131). 
 
 

 Tal preocupação justifica-se por uma necessidade de contribuir diretamente com 

o desenvolvimento econômico e social do país, esquivando-se, entretanto, da crítica que 

afirma ser esta uma ação que submete parte da pesquisa produzida ao capital. O 

compromisso é o de produzir conhecimento com o  intuito de engendrar transformação 

em vários setores sociais, além de conhecimento aplicado às empresas. As 

características previstas pela CAPES para o mestrado profissional estão descritas no 

quadro 1.  

Este trabalho analisa os produtos gerados por um mestrado profissional, da Área 

de Ensino de Ciências e Matemática, com a finalidade de verificar se esses atendem os 

objetivos dessa modalidade de mestrado.  
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Quadro 1 – Características do Mestrado Profissional previstas na PORTARIA Nº. 080, 

de 16 de dezembro de 1998. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Necessidade da formação de profissionais pós-graduados aptos a elaborar novas 

técnicas e processos, com desempenho diferenciado de egressos dos cursos de 

mestrado que visem preferencialmente um aprofundamento de conhecimentos ou 

técnicas de pesquisa científica, tecnológica ou artística;  

Relevância do caráter de terminalidade, assumido pelo Mestrado que enfatize o 

aprofundamento da formação científica ou profissional conquistada na graduação, 

aludido no Parecer nº. 977, de 03/12/65, do Conselho Federal de Educação; 

Inarredável manutenção de níveis de qualidade condizentes com os padrões da pós-

graduação stricto sensu e consistentes com a feição peculiar do Mestrado dirigido à 

formação profissional; 

 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

 Para este estudo analisamos quatro dissertações produzidas neste mestrado 

profissional, duas da área de saúde e duas de ambiente, descritas abaixo:  

1. Saúde vocal: programa de prevenção dos distúrbios vocais em alunos do 

ensino fundamental. 

Este estudo abordou o tema sobre os problemas mais comuns da voz, e os 

cuidados necessários para prevenir problemas futuros. Desenvolvido junto aos 

alunos do ensino fundamental, do Colégio Pedro II, identificou a premência de 

implantar projetos educacionais relativos a promoção de saúde na instituição de 

ensino. Com esse foco, foi construída uma home-page com dicas, informações, 

atividades lúdicas, testes, entre outros, em conjunto com os alunos participantes da 

pesquisa. 

2. Tecnologia da informática: um caminho para a construção da 

aprendizagem de autistas. 

A partir da discussão sobre a inclusão de portadores de necessidades especiais na 

escola regular, a pesquisadora trabalhou com crianças e jovens autistas, 
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identificando os pontos-chave para o desenvolvimento de atividades de 

informática. Buscando a inclusão desses alunos, foi desenvolvido softwares de 

jogos educativos, que dinamizavam o ensino-aprendizagem desses alunos. 

3. A dinâmica de grupo na Educação Ambiental: o Projeto recicla Três Rios . 

Abordando os aspectos ambientais e sob a ótica da implantação da Agenda 21 

no município de Três Rios, a pesquisadora desenvolveu com os professores da 

rede pública e privada, práticas ambientais a partir de uma abordagem lúdica. A 

análise do discurso dos professores participantes e das atividades relacionadas 

deu origem ao livro paradidático “Brincando com a Educação Ambiental: Guia 

Prático para o Professor Trabalhar a Educação Ambiental de Forma Lúdica” , 

publicado pela Editora Papel Virtual. 

4. Construção do livro paradidático “ procurar o que? a árvore na poesia de 

Drummond. uma fotoviagem de educação ambiental” . 

A partir de uma proposta de trabalho interdisciplinar, a autora buscou na obra de 

Carlos Drummond de Andrade, poemas que retratassem a sua preocupação com 

as questões ambientais. Para tal, foi elaborado o livro paradidático “Procurar o 

que? A árvore na poesia de Drummond - uma fotoviagem de educação 

ambiental”  (no prelo), que é constituído por fichas sobre árvores nacionais que 

foram mencionadas nos diversos poemas de Drummond. Cada ficha é 

acompanha do poema, da descrição biológica da espécie citada, da distribuição 

geográfica e de uma foto da mesma. O objetivo é o de promover a discussão da 

literatura, biologia, história, geografia e outros sob o enfoque da educação 

ambiental no âmbito escolar. 

 

DISCUSSÃO 

 Uma pesquisa como esta se justifica pelo fato de ser o Mestrado Profissional 

uma modalidade recente no desenvolvimento da pós-graduação brasileira, data do final 

dos anos 90. Sendo assim, é importante que o espaço acadêmico o tome como objeto de 

estudo a fim de verificar se vem atendendo as determinações da Capes e, sobretudo, aos 

objetivos da própria universidade. Além disso, procura-se entender se há alternativas 

sendo produzidas no desenvolvimento desses tipos de curso que vá ao encontro da dupla 

perspectiva de contribuir com o incremento dos setores produtivos do país e ainda 
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manter um compromisso com os diversos setores sociais, tais como comunidades, 

escolas, hospitais, entre outros. 

 O Mestrado Profissional analisado objetiva qualificar profissionais para produzir 

conhecimento a ser aplicado tanto em espaços formais como não formais. O 

desenvolvimento dos estudos com base no rigor científico é a tônica para a construção 

dos produtos finais, conferindo autonomia aos mestrandos para reconhecer e resolver os 

problemas do seu ambiente de trabalho, o que está de acordo com Scarano e Oliveira 

(2005), quando afirmam que o mestre profissional deverá estar apto para reconhecer e 

localizar a pesquisa baseado no debate acadêmico. 

 No contexto da análise podemos inferir que os resultados aqui apresentados, são 

frutos não somente de uma observação própria de quem faz pesquisa, mas também da 

prática profissional que a envolve, sendo assim os produtos finais revelam um 

compromisso na difusão do conhecimento e na constante dinâmica de elaboração da 

pesquisa. Os livros, a home-page e os softwares compõem um campo específico de 

contribuição ao Ensino de Ciências que levam as novas elaborações e a novas buscas na 

e da prática profissional. 

 Os produtos finais aqui analisados foram gerados para a aplicação em espaços 

formais de ensino, que se destinaram a melhoria da prática profissional no que se refere 

ao processo de ensino-aprendizagem. Tais características estão em consonância com o 

proposto por Barros et al (2005), que elencam sete aspectos fundamentais ao mestrado 

profissional, dos quais destacamos a participação da pós-graduação no desenvolvimento 

socioeconômico e na fabricação de novas técnicas que fortaleçam a práxis nos 

diferentes setores da sociedade e na promoção do resgate social; no entendimento do 

MP com destinações diversas e na utilização da análise social junto ao mercado 

econômico como uma das ferramentas do MP. 

  

CONCLUSÃO 

Partindo da análise dos produtos gerados pelas dissertações descritas, pudemos 

observar que a atividade de pesquisa, bem como o ensino e a aplicação do método 

científico, focalizaram a aprendizagem e o sistema escolar como instrumental de ação 

direta da evolução do ensino e da solução dos problemas relacionados à prática 

educativa (MOREIRA, 2004). Os trabalhos atenderam a um dos critérios previstos para 
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o MP, com a elaboração de produtos finais, frutos das dissertações, conferindo uma 

melhoria da qualidade técnica e teórica nos respectivos locais de trabalho dos 

pesquisadores. 

A parceria pesquisa e ensino cumpre assim a finalidade prevista para o mestrado 

profissional, a partir do momento em que as pesquisadoras envolvidas identificaram os 

problemas no âmbito do seu ambiente de trabalho, permitindo a proposição de soluções 

para os mesmos. 
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