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formações dos professores, como 
também abrigar objetos peculiares 
de pesquisa. 

Gravidez na adolescência, vio-
lência sexual infantil, discrimina-
ção de gênero, homofobia, uso de 
contraceptivos. Temas assim sur-
gem de forma recorrente nas salas 
de aula, suscitando discussões e, 
principalmente, levantando dúvi-
das entre os alunos. Como analisar 
os fenômenos contemporâneos 
que se manifestam nesse territó-
rio? Se o professor se interessa por 
esse campo específico, a partir de 
2 0 1 3 a Faculdade de Ciências e 
Letras da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), campus Arara-
quara, inicia o Mestrado em Edu-
cação Sexual, o primeiro do gêne-
ro no Brasil. 

O programa foi recém-aprovado 
pela Capes e abrirá inscrições a 
partir do segundo semestre, com 
20 vagas. Além de docentes, con-
templará profissionais da área da 
saúde, que também se ressentem 
da falta de uma qualificação dire-
cionada, na opinião dos coordena-
dores. Não sem motivo, o curso 
será oferecido na modalidade pro-
fissional. "Vamos inscrever quem 
já está no mercado ou quem pre-
tende se inserir nele. A proposta é 
que os alunos tragam suas experi-
ências para a faculdade e, ao final, 
elaborem uma dissertação rela-
cionada às suas respectivas atua-
ções profissionais", explica Paulo 
Rennes Marçal Ribeiro, coorde-
nador do programa, que também 
coordena o Núcleo de Estudos da 
Sexualidade (Nusex), criado há 12 
anos, e que pode ser considerado 
o embrião do mestrado. 

A iniciativa da Unesp em criar 
um curso "segmentado" não é iso-

DIVERSAS INSTITUIÇÕES EM TODO 
O BRASIL ESTÃO ABANDONANDO 
AS LINHAS DE PESQUISAS 
GENERALISTAS E OPTANDO POR 
TRABALHAR UM DETERMINADO 
ASPECTO DA EDUCAÇÃO 

O objetivo pode ser com-
preender a educação 

em sua relação com as 
diferentes áreas do conhecimento, 
suprir lacunas na formação dos 
professores, ou ainda abrigar ob-
jetos peculiares de pesquisa. Inde-
pendentemente do motivo, a oferta 
e a procura por cursos de pós-gra-
duação em educação têm crescido 
seguindo uma tendência: se alinhar 
com as necessidades dos docentes 
e das escolas. 

Para se ter uma ideia, entre os 
cursos de pós-graduação stricto 
sensu na área de Ciências Huma-
nas existentes no Brasil, a maior 
oferta está na área de Educação: 
são 182 cursos de mestrado, dou-
torado e mestrado profissional, de 
acordo com dados de maio da Ca-
pes. Mas a diferença na oferta não 
é apenas quantitativa, e sim quali-
tativa. Cursos cada vez mais volta-
dos para áreas educacionais espe-
cíficas começam a ser ofertados 
pelas instituições de ensino. 

"Realmente estão começando a 
aparecer propostas de programas 
de pós-graduação que buscam 
oferecer contribuições específicas. 
Mas vejo uma tendência mais à 
interdisciplinaridade. Estão procu-
rando compreender a educação em 
sua relação com as diferentes áreas 
do conhecimento", explica Clarilza 
Prado de Sousa, coordenadora da 
área de Educação da Capes. 

TEMAS DO COTIDIANO 
Para Cristina Deou, coordenadora 
do curso de educação especial e 
inclusiva da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), os conteúdos 
nas pós-graduações estão cada vez 
mais segmentados e essa realidade 
visa tanto suprir lacunas nas 

lada. Em todo o Brasil, há diversas 
faculdades que estão abandonan-
do as linhas de pesquisa genera-
listas e optando por trabalhar um 
determinado aspecto da educação. 

A crescente oferta de mestrados 
e especializações lato sensu na área 
de gestão confirma a tendência. 

A ATRATIVIDADE DA GESTÃO 
São programas que surgiram 

para atender à procura, surgida 
nas escolas, por profissionais ca-
pazes de implantar ferramentas de 
administração e controlar indica-
dores, fluxos de trabalho e proces-
sos operacionais. São necessidades 
que hoje estão disseminadas entre 
as escolas e acompanhadas de per-
to pelas instituições de ensino su-
perior. "A definição das linhas de 
pesquisa busca atender à carência 
de formação na área", concorda 
Clarilza, da Capes. 

Em junho deste ano, a Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF), em Minas Gerais, vai titu-
lar os primeiros mestres em Gestão 
e Avaliação da Educação Pública. 
A primeira turma iniciou suas ati-
vidades em outubro de 2 0 1 0 com 
120 alunos inscritos. "O programa 
se apoia na experiência do Centro 
de Políticas Públicas e Avaliação 
da Educação (CAEd), da UFJF, 
que realiza atividades nas áreas de 
avaliação em larga escala, desen-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



volvimento de sistemas de gestão 
e formação de gestores da educa-
ção pública", explica o professor 
Manuel Palacios, coordenador do 
mestrado. Ele acrescenta que o 
CAEd mantém programas de co-
operação com inúmeros estados e 
municípios e que a demanda pela 
pós se originou nos locais onde o 
Centro atua. 

INTERCÂMBIO 
Com cinco linhas de pesquisas, 

o mestrado combina atividades 
presenciais e a distância. "Em ju-
lho e janeiro, os estudantes se reú-
nem em Juiz de Fora. São ocasiões 
em que temos a oportunidade de 
oferecer cursos com professo-
res convidados de universidades 
brasileiras e do exterior", acres-
centa. Em julho de 2 0 1 2 , serão 
recebidos docentes do México e 
dos Estados Unidos. O programa 
também mantém um intercâmbio 
com a Faculdade de Educação 
de Harvard. 

Ainda nessa direção, o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sul de Minas Gerais 
(IFSuldeminas) inaugura no se-
gundo semestre a pós-graduação 
lato sensu em Gestão Escolar. Serão 
aproximadamente 200 alunos, 
sendo muitos deles professores da 
rede municipal. "A procura por do-
centes qualificados está impulsio-
nando o surgimento de iniciativas 
para atendê-la. O curso exercerá 
um importante papel na profissio-
nalização deste público", acredita 
Valdirene Pereira Costa, coordena-
dora do programa, que está sendo 
viabilizado em parceria com a As-
sociação dos Municípios da Mi-
crorregião Baixa Mogiana (Amog). 

O currículo aborda questões 
relacionadas à gestão e também à 
elaboração de projetos político-pe-
dagógicos e financiamento. Entre 
as disciplinas, destacam-se as de 

NA DÉCADA DE 70 MUITAS PESSOAS ACHAVAM QUE UMA 
PÓS EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA NÃO ERA NECESSÁRIA, 
MAS PARA DAR CONTA DA COMPLEXIDADE DA ÁREA FOI 
PRECISO PROPOR PROGRAMAS MAIS DIRECIONADOS 

legislação escolar, planejamento, 
novas tecnologias educacionais, 
ludicidade, política, interdiscipli-
naridade e desenvolvimento. 

TECNOLOGIA 
A Universidade do Estado da 

Bahia (Uneb) também tem um 
mestrado focado em gestão, mas 
seu programa tem um diferencial 
em relação aos demais: são duas 
áreas de concentração, sendo uma 
delas voltada à utilização de re-
cursos tecnológicos na educação. 
"Na universidade, observávamos 
que havia um grande contingente 
de profissionais que procuravam a 
Uneb com uma carência por esse 
tipo de curso. Foi por essa razão 
que decidimos oferecê-lo", escla-
rece o coordenador do Mestrado 
Profissional em Gestão e Tecno-
logias Aplicadas à Educação (Ges-
tec), Ivan Novaes. 

Dos 50 inscritos, metade está 
concentrada na linha "Gestão da 
Educação e Redes Sociais", e a ou-
tra metade em "Processos Tecnoló-
gicos e Redes Sociais". A primeira 
é orientada à formação de profis-
sionais que atuam na Educação 
Básica e na educação superior, em 
especial os gestores, enquanto a se-
gunda tem como objetivo capaci-
tar docentes e outros especialistas a 
desenvolver tecnologias e artefatos 
que possam contribuir com a difu-
são do conhecimento, o que inclui 
desde a realização de planejamen-
tos estratégicos até softwares. 

Outro tema específico que vem 
recebendo atenção dos progra-
mas de pós-graduação é a educa-

ção especial. Em 2 0 1 1 , a Federal 
Fluminense iniciou especializa-
ção lato sensu em Educação Espe-
cial e Inclusiva. Todos os inscritos 
- 25 no total - são docentes de 
alunos com necessidades educa-
cionais especiais. 

Segundo a coordenadora, Cris-
tina Delou, a pós tem a finalida-
de de suprir a formação com ele-
mentos curriculares que não são 
apresentados na graduação. "É 
uma especialização de 5 4 0 horas 
planejada como educação conti-
nuada, pois pressupõe o domínio 
de disciplinas importantes como 
história, psicologia, sociologia e 
fundamentos das políticas pú-
blicas de educação especial na 
perspectiva da educação inclusi-
va", diz. O programa contempla 
cursos de libras, braille e sorobã 
(aparelho de cálculo), orientação e 
mobilidade, criatividade e super-
dotação, entre outros. 

Embora essa especialização te-
nha sido criada em 2011 , a facul-
dade de Educação da UFF há anos 
trabalha a questão, tendo inclusive 
desenvolvido na década de 1970 
uma extensão em Educação Es-
pecial. Em 1990, o programa foi 
transformado em especialização, 
porém, em 2 0 0 8 foi extinto. Nes-
se intervalo de tempo, a Faculdade 
continuou sendo procurada por in-
teressados no curso e, percebendo 
a oportunidade, decidiu reabri-lo. 

Com tantos assuntos a serem 
explorados, a Universidade Positi-
vo, em Curitiba (PR), também teve 
a iniciativa de estimular a pesquisa 
na área e capacitar profissionais 

Só no site 
> Mais cursos 
disponíveis 
no mercado 

> A opinião 
de quem 
contrata: ter 
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com o curso de especialização lato 
sensu em Educação Especial e In-
clusiva. A primeira turma come-
çou em 2011 . 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
"Os profissionais que buscam a 

pós são professores, pedagogos e 
especialistas. A procura é signifi-
cativa", assegura a coordenadora 
do programa ,Liliamar Hoça. O 
programa abrange questões de 
fundamentação teórica e metodo-
lógica relacionadas às deficiências 
visuais, auditivas, físicas e intelec-
tuais, aos transtornos de compor-
tamento, às altas habilidades e à 
superdotação. O currículo ainda 
prevê estudo sobre legislação, a 
inclusão e a inserção no mercado 
de trabalho. "Há uma necessidade 
por parte dos professores e demais 
profissionais de compreender o 
processo de ensino e aprendiza-
gem dos portadores de alguma 
deficiência", considera. 

Opinião semelhante tem Enicéia 
Mendes, coordenadora do Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação 
Especial (PPGEEs), da Universida-
de Federal de São Carlos (UFSCar), 
que forma 120 mestres e doutores 
por ano. O programa de mestrado é 
oferecido desde 1978, e o doutora-
do, desde 1999. 

Ela conta que na década de 70 
havia resistência em relação ao 
conteúdo da pós. "Muitas pessoas 
achavam que um programa assim 
não era necessário, mas isso está 
completamente superado. Para dar 
conta da complexidade da área, foi 
preciso propor programas mais di-
recionados", analisa. "Atualmente, 
o próprio governo exige temática 
especializada para contribuir com 
o desenvolvimento do setor", atesta 
a professora, que em 2 0 0 5 integrou 
a comissão de avaliação da Capes e 
já nessa época notava as transfor-
mações que hoje se materializam. A ut
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Text Box
Fonte: Educação, São Paulo, ano 16, n. 183, p. 54-58, jul. 2012.




