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RESUMO 

 
 
Este estudo analisou a experiência de curso de especialização lato sensu no 

Cento de Educação da UFPE. Buscou compreender em que modelo esse 

curso vem se expressando. Se enquanto formação continuada articulada a 

uma proposta orgânica ou por demandas espontâneas. Para tanto, objetivou 

analisar os pressupostos teórico-metodológicos que embasam a proposta do 

Curso de Especialização em Administração Escolar e Coordenação 

Pedagógica, considerando as influências do contexto universitário e societário. 

O caminho metodológico que deu suporte teórico para leitura, análise e 

interpretação foi a Técnica de Análise de Conteúdo, Bardin (1979), Vala (1999) 

e Franco (2003), o que fez emergir as categorias teóricas: formação 

continuada,  profissionalização docente, especialização lato sensu  e o papel 

social da universidade no atendimento a essas demandas. Os resultados da 

pesquisa revelam que, apesar da expressiva demanda, a especialização lato 

sensu ocorre no interior da universidade de forma fragmentada, sem vínculo 

orgânico com os sistemas de ensino, mesmo que o debate crítico e a 

legislação vigente já apontem para sua realização de forma mais articulada. Os 

resultados apontam para a necessidade de reconceituá-la, recriá-la e 

aperfeiçoá-la, adaptando-a aos processos de aprendizagens articulados entre 

ensino, pesquisa e extensão, compatíveis com as exigências por enfoques 

globais e complexos de formação nos novos tempos.  
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ABSTRACT 

 
This study analyzed the experience of a course of specialization lato sensu in 

Centro de Educação at Federal University of Pernambuco (UFPE). It looked 

into which model that course is based, either on an articulated continuous 

process toan organic proposal or on spontaneous demands. To do so, it aimed 

at analyzing the methodological and theoretical suppositions in which the 

proposal of the course of specialization in school management and pedagogical 

coordination) are based on, considering the influences of the university and 

society contexts. The methodological source, that gave theoretical support to 

the reading, analysis and understanding was  Technique of Content Analysis 

Bardin (1979), Vala (1999) and Franco (2003), from what some theoretical 

categories could be merged such as continuous process, professor 

qualification, lato sensu specialization and the social  role of the university  in 

rendering to these demands. The results of the research come to the conclusion 

that, in spite of the expressive demand, the  course takes place in a fragmented 

way, without paying too much attention to the teaching systems, even  the 

recent legislation points out to its organization in a more articulated way. The 

results, therefore, come to the conclusion that all we need is to give it other 

concepts, recreate it and improve it by adapting it to the learning processes, 

articulated between teaching, research and extension, compatible to the 

demands by global focuses and background complexes at present days. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇAO 

 

PONTO DE PARTIDA 

 

 

 

 



 

 

13 

 

 

 

 

 

Não se compreende o caminho num 

grande e único passo; todo e qualquer 

caminho só tem inicio quando se dá o 

primeiro passo. E assim, novos 

caminhos se abrem, quando se 

persiste no caminhar. 

 
Gandin. 

 

 

 

 

Nas últimas décadas, temos assistido a uma extraordinária 

transformação de maneira ampla e profunda em todos os campos da atividade 

humana. Essas transformações de natureza científica, tecnológica, política, 

econômica, social e cultural têm provocado, naqueles que lidam com o 

conhecimento, entre eles os profissionais da educação, a necessidade de 

atualização para não correrem o risco de ficar à margem da sociedade e do 

mundo do trabalho. Temos assistido, nessas últimas décadas, à maior 

preocupação dos profissionais da educação em retornar às universidades de 

onde foram egressos para atualizar seus conhecimentos e saberes, uma vez 

que se espera que estejam sempre à frente de seu tempo e que tenham se 
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caracterizado ao longo da história como lócus privilegiado de produção e de 

socialização  do conhecimento.  

O ponto de partida do objeto de estudo de nossa pesquisa 

surge, quando, em meados da década de 90, participávamos de um curso de 

especialização oferecido pelo Departamento de Administração Escolar e 

Planejamento Educacional no Centro de Educação da UFPE. Após a conclusão 

desse curso, fomos convidados a prestar serviço, secretariando os cursos 

oferecidos por esse Departamento, onde permanecemos  até o inicio de 2002. 

O trabalho com a pós–graduação lato sensu   despertou-nos  para algumas 

indagações e preocupações; entre elas, a de entender as razões da expressiva 

demanda de professores que procuravam o curso oferecido nesse 

Departamento;  percebemos também a ausência de articulação entre a 

proposta desse curso e a proposta de formação vivenciada no Centro de 

Educação, onde o curso se realizava; e ainda de perceber a existência de 

concepções conflituosas acerca das orientações acadêmico-administrativas do 

curso no que se refere à sua gratuidade ou não  no espaço público,  e, 

também, quanto à disposição de espaço físico para sua realização.  

Deslocando o olhar para a realidade desses cursos, entendidos 

enquanto cursos de formação continuada no contexto contemporâneo,  fomos 

percebendo que, com a  promulgação de Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei 9.394/96, vem ocorrendo significativa expansão dos 

cursos de especialização lato sensu, e, na sociedade de modo geral, notou-se 

cada vez mais freqüente a necessidade de qualificação profissional e do 

discurso da formação continuada dos profissionais da educação, em virtude 

das transformações no campo do conhecimento e das imposições postas pela 
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sociedade. E também, nesta última década, tem-se tornado perceptível a 

mobilização de educadores através de suas entidades no sentido de promover 

o debate sobre a formação inicial e continuada no processo de 

profissionalização docente. Soma-se a isso a proliferação de papéis atribuídos 

aos profissionais da educação e a extensão de seus campos de atuação e de 

intervenção, transformando a formação continuada numa necessidade 

inadiável, em virtude dos desafios que os cenários sociais, econômicos, 

políticos e culturais impõem à escola  e à sociedade, em acelerado processo 

de mudança. Dessa forma, novas exigências estão se impondo em face das 

transformações que se dão, e, sendo a educação entendida como prática 

social, tem que ser concebida também sobre outra base histórica, exigindo  

nova profissionalidade e novo profissionalismo, baseados em valores de 

cooperação, iniciativa, responsabilidade ética e capacidade de ação e de 

reflexão críticas. Dessa forma, partiu-se do princípio de que é preciso conhecer 

e  compreender as influências do e no  contexto universitário onde se 

desenvolvem a formação continuada, os modelos adotados e as possíveis 

relações com as orientações políticas  ao nível  local. 

A questão central que mobilizou nosso objeto de estudo foi: 

como se expressam os modelos de formação continuada nos projetos de curso 

de especialização  lato sensu  e nas políticas traçadas nos projetos dos centros 

acadêmicos onde ocorrem. Esses cursos têm se expressado de fato como 

formação continuada articulada a um projeto sistêmico e  orgânico no interior 

da universidade e às necessidades dos profissionais e redes de ensino de 

onde são egressos? 



 

 

16 

Partimos do pressuposto de que há, na sociedade, diferentes 

processos de formação continuada, com objetivos, conteúdos e formas 

distintas, oriundos de diferentes iniciativas, sejam pessoais, sejam 

institucionais. Dentre esses processos, este estudo analisa o que vem sendo 

desenvolvido através de cursos de especialização lato sensu. Nesse contexto, 

entendemos que as demandas por formação continuada surgem em função 

das necessidades de inserção cada vez mais qualificada dos sujeitos no 

mercado de trabalho, que, na atual conjuntura, torna-se cada vez mais escasso 

e seletivo, mostrando-se incapaz de absorver o contingente populacional que 

se submete a processos de formação continuada e de qualificação profissional,  

de caráter individual ou coletivo, por iniciativa própria ou institucional. 

O estudo tratou de investigar e compreender a formação 

continuada dos profissionais da educação através dos cursos de 

especialização lato sensu. E, para isso, foi escolhido o Curso de 

Especialização em Administração Escolar e Coordenação Pedagógica, 

oferecido no Departamento de Administração Escolar do Centro de Educação 

da UFPE. 

Para nos aproximarmos da compreensão das questões aqui 

suscitadas, buscamos estruturar um estudo em torno de nossas categorias 

teóricas: formação continuada, profissionalização docente e especialização lato 

sensu, no contexto da universidade. Nesse sentido, é considerável a produção 

de autores nacionais, internacionais e locais que, nos últimos anos, vêm 

produzindo vasta literatura sobre o assunto. Entre eles, vale destacar Marim 

(2000), Oliveira (1995), Lampert (2000), Melo (2002), Santos (2002), Costa 
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(1995), Weber (1996), Sacristán (1995), Nóvoa (1995),  Freire (1996), Silva 

(2002), e outros. 

Para compreender a leitura, a interpretação e a análise da 

realidade e do fenômeno investigado, optamos por orientação metodológica  a  

técnica de análise de conteúdo. Bardin (1979), Vala (1999), e Franco (2003). 

Conforme Bardin (1979: p. 42), a técnica de análise de conteúdo 

pode ser entendida como: 

 
 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens.  
 
 
Acreditamos  que a relevância desse estudo se insere no 

debate nacional, regional e local, nos discursos sobre formação continuada,  

especialização e sobre profissionalização docente, ainda pelo fato de que 

pesquisas sobre esse objeto de estudo ainda são escassas, e este estudo 

pode representar importante passo para a geração de dados que contribuam 

para preencher as lacunas entre o controvertido e conflituoso debate nos 

diferentes grupos pertencentes à comunidade acadêmica acerca dos cursos de 

especialização  lato sensu. 

Sendo o curso em análise um fato que vem acontecendo com 

regularidade desde 1996 e não tendo discussão mais aprofundada  no Centro 

de Educação  e no Programa de Pós – Graduação existente; considerando, 

ainda, que o curso  vem atendendo aos profissionais da educação das redes 

públicas do Recife e da Região Metropolitana, perguntamos se  esse curso é 
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oriundo de demandas espontâneas de professores, ou de projeto orgânico 

articulado  com as redes nas quais estes profissionais estão vinculados.  

A hipótese que estamos construindo, nos faz pensar que esse 

curso tem ocorrido de forma desintegrada, tanto no interior da universidade 

quanto nas redes de onde esses profissionais são egressos.  Nesse caso, a 

pesquisa vem apontar considerações em torno desse fenômeno, 

problematizando questões  que possam servir de subsídios para aqueles que 

pensam e executam a pós-graduação na universidade.  

O estudo pretendeu, ainda, oferecer contribuição para a 

discussão atual sobre os PGLS (programas de pós–graduação lato sensu) 

desenvolvidos no âmbito da Universidade Federal de Pernambuco, 

desvendando  razões subjacentes ao processo de expansão, que, do ponto de 

vista da educação continuada, deve ser reconhecida como essencial nas 

relações estabelecidas entre universidade e sociedade. Entretanto, nos moldes 

em que vêm se processando na universidade,  parece que têm tido implicações 

por sua forma desarticulada, na universidade e fora dela, o que parece interferir 

na ressignificação dos saberes profissionais daqueles e daquelas que 

procuram esses cursos.  

O trabalho se compõe de uma introdução, onde explicitamos o 

ponto de partida, a motivação pessoal e profissional para realização do estudo, 

assim como as questões que mobilizam o objeto de estudo. No caso, a 

especialização lato sensu. Os itens seguintes estão divididos em cinco 

capítulos. 

No primeiro capítulo, situamos o debate teórico sobre a 

formação continuada dos profissionais da educação, enfatizando as 
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concepções conceituais, as tendências e os modelos que pautaram as 

discussões  a partir da década de 90. 

No capítulo segundo, procuramos fazer uma discussão sobre a 

universidade pública, destacando sua trajetória e seu papel social na formação, 

na construção e na difusão do conhecimento, na preparação para o trabalho e 

na crise de identidade pela qual vem passando nesta última década. 

No capítulo terceiro, descrevemos a perspectiva metodológica e 

os procedimentos de leitura e de interpretação dos dados coletados e 

analisados. Apresentamos o campo da pesquisa, os sujeitos e o corpus 

documental   por nós analisado.       

No quarto capítulo, apresentamos um quadro histórico do 

advento da Pós–Graduação no Brasil a partir da década de 60. Fazemos a 

distinção entre pós–graduação lato sensu e stricto sensu, analisamos a 

legislação pertinente e tecemos considerações sobre o fenômeno da expansão 

dos cursos de especialização lato sensu,  sua articulação  com as políticas de 

formação ao nível institucional no âmbito do CE / UFPE, assim como sua 

desarticulação. 

No capitulo quinto, analisamos os pressupostos teóricos que 

norteiam a proposta do Curso de Especialização em Administração Escolar e 

Coordenação Pedagógica oferecido no Centro de Educação da UFPE, 

buscando compreender as influências do contexto e sua relação com a 

proposta político–pedagógica do Centro de Educação, da Universidade e das 

redes oficiais de ensino, analisamos o perfil dos sujeitos da pesquisa e suas 

representações sobre o curso e o aprendizado para ressignificar sua prática.  
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Finalmente, apresentamos nossas considerações sobre o 

fenômeno estudado, procurando expressar o que consideramos mais relevante 

na pesquisa. Apontamos sugestões e levantamos questões que, em nosso 

entender, ampliarão o debate  sobre a forma e o lugar da especialização lato 

sensu na UFPE, no sentido de se construir uma proposta mais sistêmica e 

orgânica entre a Universidade e as redes oficiais de ensino. 

As lacunas existentes na pesquisa estão sujeitas e abertas a 

críticas, uma vez que nosso ponto de chegada deverá ser o ponto de partida 

para outros pesquisadores interessados em aprofundar outras questões que a 

temática proporciona. Acreditamos que os escassos estudos sobre essa 

questão, as incertezas e controvérsias existentes no interior da universidade 

sobre a forma como se expressam os cursos de especialização, deverão  

mobilizar o interesse de outros estudos sobre o tema.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

O PROCESSO DE  FORMAÇÃO CONTINUADA  NO CONTEXTO 

CONTEMPORÂNEO: CONSTRUINDO  A PROFISSIONALIZAÇÃO 

DOCENTE 
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É preciso que quem sabe saiba, 

sobretudo que ninguém sabe tudo e 

que ninguém ignora tudo. Ninguém 

sabe tudo, todos nós sabemos alguma 

coisa, todos nós ignoramos alguma 

coisa, por isso aprendemos sempre. 

 

                         Paulo Freire. 

 

 

 

1.1. Contextualizando a discussão sobre a formação continuada 

 

Nosso objetivo, ao escrever este capítulo, é situar o debate em 

torno da formação continuada e da profissionalização docente a partir de 

contribuições advindas da literatura nacional e internacional, bastante 

florescentes, especialmente nesta última década. As concepções e os modelos 

de formação implantados, principalmente no Brasil, vêm assumindo diferentes 

tendências e se expressando nas mais variadas formas, gerando diferentes  

concepções, interpretações e terminologias.    

Na última década, vivemos um momento marcado por  

profundas e processuais transformações introduzidas pelo processo de 
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globalização: transformações de natureza científica, tecnológica, política, 

econômica, social e cultural, que têm nos obrigado a enfrentar sucessivos e 

complexos acontecimentos, que modificam nossa vida nos mais diversos 

aspectos. Alguns desses acontecimentos estão relacionados às funções 

sociais e econômicas que a informação e o conhecimento têm ocupado na 

sociedade, bem como aos avanços da telemática, que têm facilitado a 

produção e a circulação de grande volume de informação. Esses fatos 

requerem das instituições e, conseqüentemente, dos profissionais que nelas 

atuam, adequação e atualização constantes.  

Esse cenário de transformação faz parte do atual estágio de 

desenvolvimento do capitalismo e é orientado pela ótica da defesa do  Estado 

Mínimo, cujas atribuições são definidas tendo como princípio um novo modelo 

na forma de organização da sociedade em seus diferentes aspectos na 

organização, na produção, na circulação e na distribuição de saberes e 

conseqüentemente na forma de exercício do poder. Esse processo é  

resultante dos desdobramentos assumidos pelas relações sociais capitalistas 

consubstanciadas pelo neoliberalismo1, entre outras influências sociopolíticas, 

econômicas e culturais.  

A partir de então, novos mecanismos redimensionam as 

políticas públicas e possibilitam novos elementos para as análises no campo da 

relação entre Estado e políticas educacionais.  Uma das exigências marcantes 

desse processo de mudança é a necessidade de qualificação por parte dos 

trabalhadores, inclusive dos profissionais da educação, não só como  exigência  

provocada pelo avanço das ciências e tecnologias, mas também por imposição 
                                                
1 Para uma leitura mais aprofundada sugerimos conferi  GENTILI, Pablo & SILVA, Tomaz Tadeu. 
Neoliberali smo, qualidade total e educação. Vozes, 1994. 
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do mercado de trabalho e do não-trabalho. Nesse contexto, tem sido freqüente 

a demanda por cursos de especialização, tendo em vista a exigência por 

profissionais mais qualificados que, conforme Ferreira (2003:p.21),  

 
 
A crescente incorporação das ciências e tecnologias aos processos 
produtivos e sociais, a serviço dos processos  de acumulação do 
capital internacionalizado, configuram sua aparente contradição: 
quanto mais se simplificam as tarefas, mais conhecimento se exige 
do trabalhador e, em decorrência, a ampliação de sua escolaridade, 
a par de processos permanentes de educação continuada.      

 
 

Dessa forma, para contornar as contradições do processo de 

desenvolvimento e de acumulação, os sujeitos são provocados a ascender na 

escala social através de um sistema meritocrático, o que,  segundo essa 

autora, alterou a relação entre educação e trabalho,  medidas no taylorismo 2/ 

fordismo, onde os trabalhadores eram avaliados pela força física  ou por 

habilidades específicas, passando a ser medidos agora pelo conhecimento, 

pelo domínio de conteúdos e pela capacidade de habilidades cognitivas e 

comportamentais, em que, conforme Ferreira, destacam-se as seguintes (op. 

cit. p.22): 

 
 

capacidade de análise e síntese, estabelecimento de relações, rapidez 
de respostas e criatividade em face de situações desconhecidas, 
comunicação clara e precisa, interpretação e uso de diferentes formas 
de linguagem, capacidade para trabalhar em grupo, gerenciar 
processos, eleger prioridades, enfrentar mudanças permanentes, aliar 
raciocínio lógico formal a intuição criadora e estudar continuadamente. 

  
 

Essas questões vêem pautando as discussões sobre a 

formação dos profissionais da educação e cada vez mais, passaram a fazer 

                                                
2 Maior aprofundamento sugerimos a leitura de GIANINI, Rivo. O global e o local: desafios para o 
educador gestor do século XXI. Revista de Administração Educacional. Recife. v. 1. n. 7. jan/jun. 2001. 
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parte do cotidiano das pessoas; e aquele que não se preocupa com esses 

aspectos de sua formação, corre o risco de ficar à margem da sociedade e do 

mundo do trabalho. Assim, o discurso  estabelecido nesse novo cenário é o da 

adaptação, quem não se encaixar nesse perfil profissional vai ficando à 

margem da sociedade e, conseqüentemente, da lógica do mercado. Nesse 

sentido, vale destacar o pensamento de Assumann (1998:p. 12), quando afirma 

que  “cada ser, principalmente o ser vivo, para existir, para viver, tem que se 

flexibilizar, adaptar-se, reestruturar-se, interagir, criar e co-evoluir: tem que se 

fazer um ser aprendente”. 

Nessa perspectiva, as exigências desse perfil profissional, 

associadas ao discurso da qualidade e da produtividade, têm implicado 

desenvolvimento de estratégias que direcionam e impulsionam a organização 

de novos espaços educativos e obrigam as instituições a somarem esforços 

que direcionem à melhor qualificação de seus profissionais.  

Nos últimos anos, assistimos a grandes mudanças, tanto no 

campo socioeconômico e político, quanto no campo da cultura, da ciência e da 

tecnologia. Esse momento histórico tem levado alguns teóricos a denominá-lo  

“era do conhecimento”, sobretudo em  conseqüência da informatização e do 

processo de globalização. Apesar dos  avanços, é preciso admitir que grandes 

contingentes populacionais encontram-se à margem desse processo de 

desenvolvimento e dos benefícios dele decorrentes, o que na visão de Freire 

(1996: p.147) tem a ver com 

 
 

a globalização da economia e os avanços tecnológicos vêm faltando 
com o dever ético a serviço do ser humano (...) o progresso cientifico 
e tecnológico que não responde fundamentalmente aos interesses 
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humanos, às necessidades de nossa existência, perdem a sua 
significação.    
 

 
Essas preocupações e inquietações nos meios sociais, 

econômicos, políticos e culturais  têm mobilizado no campo da educação um 

considerável debate, de modo que a formação continuada de professores 

passou a ser  uma questão que não somente tem dominado a pesquisa, mas  

mobilizado os próprios professores a somarem esforços e a lutar junto a suas 

categorias representativas para pautar na agenda  política a busca de espaço 

para a formação continuada, a profissionalização, a carreira e a remuneração;  

e, nesse  cenário, a educação assume papel relevante,  não somente  na 

perspectiva de formação inicial, mas principalmente na de formação  

continuada, no sentido de ampliar o universo de conhecimentos 

imprescindíveis para um fazer pedagógico mais comprometido e articulado com 

as necessidades educativas da população. Nesse sentido, Veiga (2002: p. 9)  

destaca que: 

 
 

A formação de professores deve fornecer as bases para construção 
dos saberes docentes, é necessário propor uma formação inicial e 
continuada que desencadeie a construção de saberes necessários 
ao exercício profissional. É fundamental nessa formação considerar 
os saberes da experiência, pois eles são o núcleo vital da formação 
docente, uma vez que os outros saberes, tais como os pedagógicos, 
das disciplinas curriculares, mantêm uma relação de exterioridade 
com o trabalho docente, pois não foram produzidos no dia-a-dia. 
 
 

Com a intensificação do debate sobre essas questões às quais 

Veiga se refere, a formação de professores passou a ser temática 

intensamente explorada no Brasil a partir de diferentes enfoques teóricos, 

perspectivas e tendências políticas, ao mesmo tempo que novas incumbências 

têm sido atribuídas aos profissionais da educação, criando desafios e maiores 
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exigências de qualificação e de atuação, nem sempre atendidas nem 

condizentes com as condições oferecidas aos professores. Paralelo a esse 

debate, muitos profissionais da educação têm repensado seu fazer 

pedagógico, redefinindo seu perfil e sua identidade profissional, que, conforme 

Brzezinski (2002: p.8), podem ser construídos no plano pessoal e no plano 

coletivo, pois 

 
 

Sobre o ponto de vista sociológico, toda e qualquer identidade é 
construída e pode ser pessoal e coletiva, sendo que a primeira é 
configurada pela história e experiência pessoal e implica em 
sentimento de originalidade e continuidade, enquanto que a segunda 
é uma construção social que se processa no interior dos grupos 
sociais e categorias, podendo ser entendida como um processo de 
sucessivas socializações. 

 
 

Isso nos leva a entender que essa construção da formação 

permanente deve acontecer de modo reflexivo, em consonância com o  

processo de profissionalização, de formação não somente inicial, mas 

principalmente através da formação continuada, como processo de construção 

também de sua carreira profissional.  Santos (2002) analisa esse processo 

afirmando que,  de modo geral, pode-se dizer que a visão mais determinista 

sobre educação vai cedendo terreno a interpretações que colocam a ação dos 

sujeitos nas interações sociais como elemento fundamental para compreensão 

dos fenômenos sociais. Segundo a autora, essa mudança de orientação no 

campo educacional está relacionada às transformações econômicas, políticas, 

sociais e culturais vivenciadas pelas  sociedades nestas últimas décadas e às 

repercussões que tiveram no campo das ciências sociais, onde novas 

indagações são colocadas, derrubando velhos mitos, reconfigurando antigas 

tradições, trazendo novas abordagens para a pesquisa; e, nesse contexto, a 
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escola passa a ser vista como organização complexa, onde problemas 

políticos, sociais e culturais são redesenhados por suas rotinas, seus rituais, 

suas tradições e suas práticas.  

No campo da formação, acentua-se a preocupação em  

conhecer como os profissionais são formados, como se dá esse processo de 

formação, seja inicial e/ou continuada e como se dá sua prática profissional; 

busca-se também compreender como sua história de vida e sua trajetória 

profissional se cruzam, modelando seu comportamento,  suas perspectivas  

profissionais, sua carreira, seus saberes e seu processo de formação 

continuada.  

Demo (2002: p.83), ao analisar a formação dos profissionais da 

educação,  diz  

 
 

Os profissionais da educação, mais do que outros profissionais, 
envelhecem rápido, pelo fato de lidar diretamente com a fonte 
principal da inovação, que é o conhecimento. Portanto, mais que 
outros, seu diploma deveria ser provisório, para que fosse renovado 
continuadamente. Aquela imagem comum de professores  que se 
formam e, com seu diploma, chegam à aposentadoria acabou.  

 
 

O termo envelhecer, utilizado por Demo, não se refere à idade, 

mas ao conhecimento adquirido na formação inicial, em virtude da  

dinamicidade e  da forma processual e inovadora como vem se dando na 

modernidade, exigindo constante atualização. Silva (2002: p. 22) também 

comunga dessa idéia, e acrescenta que:  

 
 

É preciso associar o conceito de  formação de professores à idéia de 
inovação, mudança, atualização e crescimento deixando de ser 
apenas uma forma de atualização em momentos oportunos para 
troca de experiências, que vem se perdurando pelo cotidiano como 
uma necessidade pessoal e de adequação à pratica pedagógica. 



 

 

29 

1.2. Diferentes terminolog ias e concepções sobre formação continuada  
 
  

Sabemos que há divergências em torno da formação 

continuada, sendo então diversificadas  as terminologias, incluindo expressões 

como reciclagem, aperfeiçoamento, treinamento, formação em serviço, 

capacitação, desenvolvimento profissional e pessoal ou desenvolvimento dos 

professores. Marin (1995), ao analisar os termos e concepções, procura 

distinguir  a educação ou formação continuada dos outros acima referidos, uma 

vez que,  para  essa autora,  

 
 

Educação como geradora de mudanças, insere-se num quadro 
político prospectivo em que formação é idealmente participar do 
futuro a partir do presente. Não pode ser, portanto, entendida como 
transmissão de conhecimentos científicos, mas, também, de atitudes 
em relação à utilização desses conhecimentos. (p.27) 

 
 

 Se for concebida como um caráter permanente que se dá após 

uma primeira certificação, não deve ser confundida com reciclagem e supera  

sua dimensão individualista de aperfeiçoamento pessoal. Deve ter   

intencionalidade para desenvolver a consciência de que somos, conforme 

Freire (1996: p.55),  “ seres inconclusos, inacabados, sempre  aprendizes e que 

somos, enquanto ser cultural, histórico, inacabado e conscientes do 

inacabamento, próprio da experiência vital, pois onde há vida,  há 

inacabamento, há  processo”.  

 Comungamos com as idéias de Freire, por entendermos a 

formação continuada como processo dinâmico, no sentido de ação que se 

exerce sobre os sujeitos, tendo em vista provocar e/ou acompanhar mudanças 

em sua maneira de pensar e de fazer, para torná-los capazes de agir com 
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eficácia em determinadas situações em seu contexto sócio-pedagógico escolar. 

Dinâmico, também, no sentido do processo de evolução e de 

autotransformação do formado, sendo este sócio ativo dessa construção de si 

mesmo na busca de qualificação profissional que se desenvolve ao longo de 

toda a vida ativa. 

Analisando o processo de transformação pelo qual a sociedade 

contemporânea vem passando, Gadotti (2000: p.2) considera que “o 

conhecimento passou a ser o capital da humanidade. Não é apenas o capital 

transnacional que precisa dele para a inovação tecnológica. Ele é básico para a 

sobrevivência de todos”.   

 Sendo nosso objeto de estudo a formação, buscamos no 

dicionário Aurélio (2001: p. 328) a definição de formação, que se apresenta 

como: “Ato, efeito ou modo de formar. Constituição,  caráter, ato de tomar 

forma, desenvolver-se”.  Essa definição aponta que a formação  assume  

caráter inacabado e inconcluso, deixa de ser entendida apenas como 

preparação para a vida, mas  um processo que se dá durante toda a vida, 

Nóvoa (1995). Dessa forma, pode ser concebida, também, como a própria 

palavra indica,  relação com o tempo, o que, conforme Chauí (2003: p. 9),  

 
 

é introduzir alguém ao passado de sua cultura (no sentido 
antropológico do termo, isto é, como ordem simbólica ou de relação 
com o ausente), é despertar alguém para questões que esse 
passado engendra para o presente e é estimular a passagem do 
instituído ao instituinte.   
 
 

No campo da educação formal, o termo formação, quando 

utilizado para caracterizar a capacitação de pessoas para atuar no âmbito 
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educacional, sempre esteve vinculado a vários outros, como capacitação, 

treinamento, reciclagem, desenvolvimento de pessoal etc.  

Nessa linha, Marin (op. cit)  procura esclarecer e diferenciar os 

termos que designam formação continuada dos profissionais da educação. 

Para essa autora, a concepção de formação continuada como treinamento se 

propõe a preparar as pessoas para realizar tarefas; os pressupostos que 

embasam essa proposta são comportamentalistas/tecnicistas e, contrapondo-

se a esse modelo, afirma 

 
 

Penso que, em se tratando de profissionais da educação, há 
inadequação em tratarmos os processos de educação continuada 
como treinamento quando desencadearem apenas ações com 
finalidades meramente mecanicistas. Tais inadequações são tanto 
maiores quanto mais as ações forem distintas das manifestações 
inteligentes, pois não estamos, de modo geral, meramente 
modulando comportamentos ou esperando reações padronizadas; 
estamos educando pessoas que exercem funções pautadas pelo uso 
da inteligência e nunca apenas pelo uso de seus olhos, seus passos 
ou gestos (op. cit  p. 15). 
 
 

 Delors (1998), no Relatório da UNESCO sobre a educação 

para o século XXI, aponta como principal exigência da sociedade do 

conhecimento a disposição para continuar aprendendo, por isso a  necessidade 

de formação continuada do educador ao longo de toda sua vida.  Segundo ele, 

essa aprendizagem continuada se fundamenta em alguns pilares básicos do 

conhecimento, que são, ao mesmo tempo, pilares da formação contínua. Um 

desses pilares fundamenta-se no aprender a conhecer e dá-se através do 

prazer de descobrir, construir e reconstruir  o conhecimento, para  o que o  

educador  precisa ter uma base de  cultura geral.  

Na visão desse autor, não basta aprender a conhecer, é preciso 

aprender a pensar, e pensar não apenas o já dito, o já construído, mas 



 

 

32 

aprender o novo, a reinventar o pensamento; e a formação continuada pode 

contribuir para isso.  

Assim, falar de educação continuada, em sentido bem amplo, é 

falar da vida humana, porque desde que nascemos somos expostos a uma 

série de situações de aprendizagens em meio às quais crescemos em todos os 

sentidos. Para Marin (2000), uma parte dessas aprendizagens em relação a 

seu campo profissional é obtida no dia-a-dia, na imersão social em que se está, 

na relação que estabelecemos com outros profissionais. Nesse sentido, vale 

perguntar que papel vem desempenhando a pós-graduação lato sensu na 

construção e na reflexão dessas aprendizagens?. 

Nos últimos anos, estudiosos da educação têm dedicado 

especial atenção aos processos  formativos, assim como ao local da formação;  

entre eles, destacam-se:  Pimenta (1996), Weber (1996), Nóvoa (1995), Marin 

(2000), e Ferreira (2003). A produção desses e de outros pesquisadores  tem 

subsidiado a discussão sobre a formação continuada dos educadores, sua 

prática pedagógica,  e os saberes docentes,  produzindo  elementos que 

podem contribuir para a qualidade da educação, para as possibilidades de o 

educador exercer criticamente seu trabalho;  para  o que, o  professor precisa 

se preocupar com a apropriação e a produção  de conhecimentos.  

Esses estudos apontam para algumas iniciativas desenvolvidas 

por alguns Estados e Municípios na implantação de programas de formação 

continuada no sentido de introduzir inovações na forma como se processa a 

organização escolar, com o propósito de melhoria e aperfeiçoamento do 

trabalho docente e escolar.  Essa questão vem sendo discutida por esses 

teóricos, e a crítica contundente que se faz aos programas de formação 
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continuada desenvolvidos pelas redes oficiais de ensino é que  são pensados e 

executados com a completa exclusão dos profissionais, sem que sejam 

consideradas suas reais necessidades; além disso, ocorrem como forma de 

treinamento/capacitação, com forte tendência à racionalidade técnica, voltada 

para a resolução instrumental de problemas, sem levar em consideração os 

saberes de suas experiências, aliadas ou não à postura estético-expressiva, 

com o uso das diversas linguagens, à sua postura moral-ética e político-

pedagógica, bem como aos sentidos que orientam essas práticas,  no atual 

cenário político, para  a formação do professor. 

Ressaltamos que a questão da formação continuada vem sendo 

objeto de estudo e de intervenção de políticas  estaduais e municipais de 

educação, assim como  tem sido preocupação das entidades representativas e 

cientificas, como a Associação Nacional dos Profissionais da Educação 

(ANFOPE), da Associação Nacional de Pós–Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd), através de seus grupos de trabalhos, denominados 

Políticas de Formação de Professores, Didática e Práticas Pedagógicas 

Docentes. Essas organizações têm acompanhado as reformas educacionais e 

se posicionado criticamente sobre os caminhos e descaminhos que têm 

seguido.  

A ANFOPE, por exemplo, tem defendido a formação continuada 

articulada à formação inicial no âmbito de uma política global  de formação dos 

profissionais da educação, de forma contextualizada e em consonância com as 

questões sociais mais amplas, que envolve, também, a valorização de carreira 

do trabalho desses profissionais, além de melhores salários. Assim, na 

concepção da ANFOPE (1998) In Bittencourt (2003: p. 71), 
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A formação continuada é uma das dimensões importantes para a 
materialização de uma política global para os profissionais da 
educação, articulada à  formação inicial e a condições de trabalho, 
salário e carreira e deve ser entendida como continuidade da 
formação profissional, proporcionando novas reflexões sobre a ação 
profissional e novos meios para desenvolver e aprimorar o trabalho 
pedagógico, um processo de construção permanente do 
conhecimento e desenvolvimento profissional, a partir da formação 
inicial e vista como uma proposta mais ampla, de hominização, na 
qual o homem integral, omnilateral, produzindo-se a si mesmo, 
também se produz em interação com o coletivo.   
 

 
Mesmos que essas entidades venham defendendo essa 

perspectiva de formação global, nos projetos educacionais atuais essa relação 

tem sido invertida, pois passa a ser entendida como responsabilidade individual 

dos profissionais da educação. O que, de acordo com Brzezinski (2002: p. 15), 

significa que  

 
 

A defesa da política global de formação e profissionalização do 
magistério  parte da concepção de que o professor é o profissional 
que domina o conhecimento específico da sua área e os saberes 
pedagógicos em uma perspectiva de totalidade.   

 
 

No entanto, apesar da ênfase que essas entidades 

representativas dos profissionais da educação vêm dando à questão da 

formação continuada, parece-nos que pouco se tem feito no âmbito das 

universidades e dos sistemas de ensino para a solidificação dessa proposta.  

Será que os cursos de especialização, uma vez articulados com 

as redes oficiais de ensino, e essas, conhecedoras das necessidades de seus 

profissionais, não poderiam representar um importante passo para a 

concretização de um projeto de formação continuada, uma vez que a formação 

continuada do educador é também uma exigência que está posta no sistema 

educacional brasileiro e está presente no atual cenário das políticas de 
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governo, no discurso oficial, sobretudo a partir de 1996, quando foi promulgada 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96?  

O Artigo 64 da LDB diz que a formação de profissionais de 

educação para a administração, o planejamento, a inspeção e a orientação 

educacional para a educação básica serão feitos em curso de graduação de 

pedagogia ou em nível de pós-graduação; e o Artigo 67 garante que os 

sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais, assegurando-

lhes isso inclusive nos termos do estatuto e dos planos de carreira do 

magistério. Os incisos I, II e IV dessa lei destacam a importância da titulação 

para ingresso no magistério, a formação contínua dos profissionais  e a 

progressão funcional baseada na titulação.  

O  título VI dessa Lei considera que profissionais da educação 

não são apenas os professores responsáveis pela gestão da sala de aula, mas 

todos aqueles que apóiam o processo de ensino-aprendizagem, como  

diretores, coordenadores, supervisores e orientadores educacionais; assim, as 

mudanças exigidas pelas reformas educacionais no Brasil nesta última década 

exigem desses profissionais novos saberes e competências, aprender a 

aprender e continuar aprendendo durante toda a vida profissional faz parte 

dessas competências, e deveria ser responsabilidade dos poderes públicos 

constituídos promover de forma sistêmica e orgânica projetos de formação 

continuada que assegurassem também a valorização profissional. E, como o 

sistema nos parece ter faltado com essa responsabilidade, talvez  seja  essa 

uma das causas que mobilizam tantos profissionais a, por iniciativa própria, 

irem buscar a  realização de cursos de pós–graduação. 
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Em nosso entendimento, a formação implica o desenvolvimento 

pessoal, profissional e organizacional como um processo de desenvolvimento 

que se dá ao longo de toda a trajetória humana. Conforme Nóvoa (1999), a 

formação contínua tem como objetivo possibilitar aos profissionais da educação 

a reconstrução de suas identidades, estimulando-os a uma prática crítico-

reflexiva, que forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo 

e que facilite as dinâmicas de auto-formação participada. Ainda, conforme 

Nóvoa (1992), a formação não se constrói simplesmente por acumulação de 

cursos, conhecimentos ou técnicas, mas, sim, por meio de um trabalho de 

reflexibilidade crítica sobre as práticas e de reconstrução permanente de  

identidade pessoal. 

 Na formação docente, há um contínuo que deve responder à 

necessidade de qualificação, progressão e carreira. Conforme Marcelo (1999: 

p. 26) Apud Macedo (2001: p. 18), a formação contínua: 

 
 

É um processo sistemático, organizado mediante o qual os 
professores em formação se implicam individualmente ou em equipe 
em experiências de aprendizagem através das quais adquirem  ou 
melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições que 
lhes permitam intervir profissionalmente. 

 
 

Nessa perspectiva, a formação é mais do que aquisição de 

títulos e técnicas, representa apropriação e produção de conhecimentos e o 

exercício de outras práticas educativas que servirão de instrumento para  

melhor socialização e melhor materialização do fazer pedagógico escolar. Para 

Alarcão (1998: p. 120), um processo de formação continuada não pode deixar 

de 
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ter em conta a atualização inerente ao progresso dos conhecimentos 
científicos, não se limitando a ações de reciclagens acadêmicas, 
mas capitalizando a experiência profissional adquirida, valorizando a 
reflexão formativa e a investigação conjunta em contexto de trabalho 
e reclamando dos formadores a capacidade de serem mobilizadores 
de conhecimentos e capacidades conducentes à produção de novos 
saberes ou à conscientização do já tacitamente sabido. 

 
 

Outra concepção sobre formação continuada  relevante se faz 

presente em recente estudo desenvolvido por  Porto (2000),  que, ao analisar 

os modelos de formação continuada no âmbito educacional,  identifica duas 

grandes tendências:  1) tendência estruturante; e 2) tendência interativo– 

construtivista. Para ela, a primeira identifica-se com os modelos de formação 

tradicional, comportamentalista e tecnicista, cujos conteúdos, programas e 

procedimentos são definições pré-estabelecidas, enquanto a segunda 

caracteriza-se por adotar uma perspectiva dialética, reflexiva, critica 

investigativa, voltada para o que denominam Rodrigues & Esteves (1993) um 

modelo de formação que se dá a partir da análise das necessidades de 

formação dos sujeitos a quem se destina a ação, e,  conforme  Silva (2002: p. 

23), essa modalidade de formação   

 
 

(...) se dá, através de cursos onde as pessoas se agrupam para 
participar de atividades estruturadas durante um período de tempo 
específico para atingir objetivos e realizar tarefas estabelecidas 
inicialmente que conduzem a nova compreensão e trocas na conduta 
profissional. 

 
 

 Estudos desenvolvidos por Candau (1996), Mercado (1999), 

Porto (2000), e Silva (2002) apontam que as décadas de 80 e de 90 foram 

acentuadas por esses modelos de formação em virtude do acelerado processo 

de inovação educacional que marcou esse período. Vale destacar o clima de 

redemocratização do país, a promulgação da Constituição de 1988,  a nova Lei 



 

 

38 

de Diretrizes e Bases da Educação em 1996, que ampliam as possibilidades de 

atuação dos profissionais da educação e lhes atribuem novas competências.  

Essas atribuições estendidas aos profissionais da educação  

foram determinantes para que as redes oficiais de ensino adotassem  

estratégias de formação continuada, que, em muitos casos, foram 

desenvolvidas numa perspectiva de treinamento, em que se  contratava um 

grupo de especialistas para ministrar cursos, que, na maioria das vezes, 

seguiam um modelo disciplinar na abordagem de conteúdos, ora determinados 

pelas secretarias de educação, ora delegados às próprias universidades. 

Lembramos que Candau (1996), ao analisar as tendências de 

formação continuada nos anos 90, identifica dois modelos que chama de 

modelo clássico e modelo emergente. Segundo a autora, o modelo clássico 

tem predominado nas propostas e discussões sobre a formação continuada 

dos profissionais da educação, seja em programas desenvolvidos pelas 

universidades seja por projetos desenvolvidos pelas redes oficiais de ensino. 

Ainda de acordo com a autora, esse modelo tem sido concebido como 

reciclagem, treinamento ou o que chamam de capacitação em serviço, mesmo 

que seja conduzido por especialistas pertencentes às universidades. Nesse 

sentido, diz a autora:  

 
 

(...) esse modelo enfatiza a presença nos espaços considerados 
tradicionalmente como lócus  de produção do conhecimento onde 
circulam as informações mais recentes, as novas tendências e 
buscam, nas diferentes áreas, o conhecimento. Nessa perspectiva, o 
lócus da reciclagem privilegiado é a universidade e outros espaços 
com ela articulados. (...) Onde se supõe ser possível adquirir o 
avanço cientifico e profissional. (CANDAU, op. cit: p. 141) 
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As filiações teóricas que dão sustentação a essa concepção 

clássica de formação continuada apóiam-se em vários pressupostos que 

integram uma forma de compreender o processo de produção do 

conhecimento. Entre esses pressupostos, destaca-se a concepção de que a 

universidade é o lócus  privilegiado, específico e único de produção do 

conhecimento científico reconhecido pela sociedade; cabe aos sujeitos 

beneficiar-se desse conhecimento  e aplicá-lo em sua prática. Esse 

pressuposto tem seus fundamentos na lógica da  racionalidade  técnica, onde a 

formação se dá de forma fragmentada, voltada para o estudo de determinados 

conteúdos disciplinares e o domínio de técnicas para serem aplicadas na 

prática.  

Essa lógica dá um caráter à profissão docente impregnada de 

competências genéricas descontextualizadas, onde o profissional é mero 

reprodutor de conhecimentos adquiridos em espaços exteriores a seu ambiente 

de trabalho.  

Diante desse cenário, indagamos: será que é essa lógica que 

vem sendo desenvolvida pelos cursos de especialização lato sensu  no interior 

da UFPE, ou será que os modelos existentes têm considerado os sujeitos 

como protagonistas de sua ação formadora, e o diálogo com as instituições 

onde esses sujeitos atuam?  

As mudanças provocadas na sociedade nestes últimos tempos 

provocaram uma ruptura e criaram um novo paradigma para a formação 

continuada docente, o que Candau (op. cit.) chamou de modelo de formação 

continuada emergente. Segundo a autora, essa nova perspectiva trata o 

conhecimento como construção histórica, permanente e inacabada, que 
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perpassa toda  a vida profissional. Esse modelo se caracteriza por uma 

reflexão-na-ação e sobre a ação, tendo os profissionais como protagonistas, e 

o cotidiano como ambiente natural de trabalho; a realidade é contextualizada 

como condição indispensável. A esse respeito, diz  Misukami (1995: p. 15)  

 
 

A idéia de formação como um continuum  separa essa concepção ( a 
da racionalidade técnica ) amparando-se em outro paradigma – o da 
racionalidade prática (...) onde a formação é vista como um modelo 
reflexivo (...) entendendo que ele, o professor,  constrói seu 
conhecimento profissional de forma processual, incorporando e 
transformando o conhecimento advindo da racionalidade técnica.  

 
 

 Analisando também os processos de formação continuada, 

Mercado (1999: p. 133-134) Apud Silva (2002: p. 24) identifica três 

modalidades desenvolvidas na década de 90,  caracterizando a forma como  se 

expressaram: 

 

1. Modalidade Individual  (auto-aprendizagem) – os professores 
decidem aprender por si mesmos os conhecimento e habilidades 
que consideram  necessários para o seu crescimento profissional ou 
pessoal. Esse modelo se fundamenta no pressuposto de que os 
professores são indivíduos capazes de iniciar e dirigir por si 
mesmos processos de aprendizagens e de  formação. 

 
2. Modalidade de reciclagem de professores – o professor em 

atividade profissional, em determinado momento, realiza atividades 
específicas, em geral, volta à Universidade para fazer cursos de 
diferentes níveis, de aperfeiçoamento, de especialização lato sensu    
e também cursos Stricto Sensu. Outra possibilidade pode ser a 
freqüência em cursos promovidos pelas Secretarias de Educação 
ou em eventos ligados à sua área  de atuação profissional. 

 
3. Modalidade de Cursos de Aperfeiçoamento – caracteriza-se pela 

realização de convênios para a realização de cursos específicos de 
especialização e/ou aperfeiçoamento estabelecidos entre 
instituições de ensino superior e as secretarias de educação. Esses 
cursos são realizados em regime normal, de caráter presencial ou a 
distância, utilizando diferentes estratégias em virtude dos avanços 
tecnológicos disponíveis.   
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A pesquisa que estamos desenvolvendo identifica-se com as 

características descritas na segunda modalidade, mesmo que a hipótese que 

temos construído é a de que a formação continuada dos profissionais da 

educação se dá através de relações orgânicas e generalizadas entre os 

sistemas de ensino e as universidades. 

Voltando o olhar para Pernambuco, um modelo de formação 

que se identifica com o terceiro modelo apresentado por Mercado, foi 

desenvolvido  nos períodos de 1987–1990 e 1995–1998 em que a Secretaria 

de Educação e Esportes estabeleceu convênio com as universidades e 

faculdades locais   para realização de Cursos  de especialização lato sensu e 

também cursos stricto sensu, oferecendo 24 cursos de especialização em 

diversas áreas, atingindo um universo de 625 profissionais da educação.  

Conforme consta no Relatório da Secretaria de Educação, 

esses profissionais recebiam ajuda de custo e, para os que se deslocavam do 

interior, incluíam-se as despesas com passagens e diárias. O processo de 

divulgação dava-se através da publicação em Diário Oficial, e o processo de 

seleção era realizado pelas Instituições de Ensino Superior responsáveis pela 

oferta do curso. Os critérios de seleção incluíam prova escrita, análise de 

Curriculum Vitae, avaliação do Histórico Escolar, entrevista e avaliação de 

projeto de monografia, que deveria dar ênfase à prática do professor em seu 

campo de atuação na escola. Esses cursos foram oferecidos nas áreas de 

Psicologia, Alfabetização de Crianças, Educação de Jovens e Adultos, Língua 

Portuguesa, Ensino de Matemática, Ensino de Ciências, Ensino de História, 

Ensino de Geografia, Ensino de Física, Administração Escolar e Informática na 
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educação. Segundo dados da Secretaria de Educação e Esportes, nesse 

período foram liberados 599 professores.    

O quadro abaixo possibilita visualizar uma síntese dos cursos 

oferecidos nesse período, assim como as principais instituições proponentes. 

Quadro 1. 

CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO LATO SENSU DEMANDADOS PELA 

SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE PERNAMBUCO (1987-1998) 

CURSO  /  ÁREA INSTITUIÇÃO / CONVÊNIO 

Educação de Jovens e Adultos (duas turmas) UFPE / FACHO 

Ensino de Matemática (duas Turmas) UFPE 

Ensino de Ciências  (duas turmas) UFPE  / UFRPE 

Geometria Gráfica UFPE 

Ensino de Geografia (duas turmas) UFPE 

Psicologia Cognitiva Aplicada à Educação  UFPE 

Alfabetização de Crianças (duas turmas) UFPE  / UNICAP 

Informática na Educação (três turmas) UFPE 

História de Pernambuco (duas turmas) UFPE 

Biologia UFPE 

Políticas Educacionais: Aprendizagem e Avaliação em 

Língua Portuguesa 

 

UFPE 

Educação Especial  (duas turmas) FAFIRE / UNICAP 

Administração Escolar UFRPE 

FONTE: DEE. 1998. 

 

Esse movimento de qualificação profissional em Pernambuco 

ocorreu num momento de intensa mobilização política e de participação 

popular; vale destacar a organização dos profissionais da educação através de 

seus sindicatos. Além disso, vale salientar que a equipe que estava sob a 

direção da Secretaria de Educação nesse contexto, de certa forma emergiu 
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dessa luta de redemocratização social e, conseqüentemente, pela melhoria da 

formação dos trabalhadores em educação; além do mais, estavam em sua 

maioria vinculados a algumas dessas Instituições de Ensino Superior.   

Pelo que se constata nesse Relatório, a política de educação 

em Pernambuco, de 1987 a 1998, imprimiu transformações e estabeleceu uma 

discussão que estava reprimida por longas décadas, favoreceu o 

estabelecimento de novas relações entre o governo e a sociedade, 

proporcionando a discussão e a implantação do um processo de 

democratização do ensino e de significativa melhoria na qualificação dos 

profissionais da educação em todas as instâncias. Essa preocupação com a 

qualificação dos profissionais da educação é um dos eixos expressos no Plano 

Estadual de Educação que, entre outras questões, destaca “a valorização do 

magistério, a democratização da gestão educacional, incluindo a gestão 

escolar, com ênfase na construção do projeto político pedagógico.” (PEE,1996: 

p.18). Essas propostas  passam pelo crivo da adequação à nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96).  

Esse modelo de parceria entre as universidades e a Rede 

Oficial de Ensino, no caso, a Secretaria de Educação de Pernambuco,  

aproxima-se em nosso entender da segunda concepção de formação 

continuada  destacada por Porto (2000: p. 26), denominada de modelo 

“interativo – construtivista”, que, conforme a autora,  “caracteriza-se por sua 

natureza dialético-reflexiva e crítico-investigativa, organizando-se a partir dos 

contextos educativos e das necessidades  dos sujeitos a quem se destina a 

formação” (p.26). 
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A literatura consultada sobre  formação continuada  pelo que até 

aqui expomos indica que a formação continuada dos profissionais da educação 

vem se constituindo numa perspectiva  histórico-crítica e compreendida como 

um mecanismo permanente de qualificação alicerçada numa base reflexiva, 

critica, considerando o contexto e as condições de trabalho dos sujeitos, seus 

saberes e experiências, face aos desafios que as ciências e as tecnologias têm 

produzido e que, ao mesmo tempo em que reduzem o acesso ao mundo do 

trabalho, ampliam os espaços de atuação do trabalho docente diante da 

diversidade de questões que  os profissionais da educação são chamados a 

responder. Essas respostas e a relação que os professores têm com as 

provocações que o mundo do trabalho e o do não–trabalho lhes impõem, 

constituem o continuum de sua vida, que, dependendo de seu conhecimento e 

de sua capacidade, permitir-lhes-á realizar-se como seres humanos, 

conscientes, lúcidos, ativos e participativos, e, portanto, merece sentido 

questionar, os significados da formação e da profissionalização docente. 

Em síntese, acreditamos que a formação é um dos critérios 

indispensáveis para o processo de profissionalização docente, que 

consideramos, também, como ação inconclusa, ávida de constantes procuras e 

descobertas, no ato de pensar e repensar, criar e recriar a própria vida, como 

nos coloca Freire (1988). 
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1.3. Profiss ionalização do cente 

 

Ao fazermos uma incursão na história da educação brasileira,  

percebemos que a profissão docente desenvolveu-se de forma não- 

especializada, como ocupação secundária dos educadores religiosos, 

preocupados apenas com a instrução e o processo de evangelização do povo. 

Estudos apontam que, ao longo da história, os processos 

formativos fundamentaram-se em práticas de transmissão reprodutivistas,  

influenciadas por valores e atitudes morais fundadas em princípios religiosos, 

fruto da dominação da igreja na Idade Média, e que se perpetuaram ao longo 

dos tempos em diferentes contextos. A esse respeito, Nóvoa (1991) apud 

Costa (1995: p. 77)  faz considerações importantes, assinalando que, 

 
 

Desde essa época esse corpo de saberes e de savoir-faire esteve 
mais relacionado ao aspecto técnico de atender às características da 
idade infantil do que ao aspecto fundamental do conteúdo de ensino. 
A definição de um corpo de saberes próprios dos docentes esteve, 
historicamente, ligada à atuação de teóricos e pedagogos desde o 
exterior do mundo docente.  

 
 

A discussão sobre a profissionalização docente teve sua gênese 

na Europa na tentativa de desvinculação do mundo religioso; no Brasil, essa 

discussão tem inicio no final da década de 20, quando os educadores iniciaram 

uma mobilização pelo ensino público e laico através do  movimento 

denominado Pioneiros da Educação. Esse movimento é considerado o marco 

da discussão sobre a profissionalização. Isso nos leva a entender o que diz 

Nóvoa (1995: p.18): 
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Os professores são os protagonistas no terreno da grande operação 
histórica da escolarização, assumindo a tarefa de promover o valor 
educação: ao fazê-lo, criam as condições para a valorização das 
suas funções e, portanto, para a melhoria do seu estatuto sócio-
profissional.   

 
 
A defesa da laicização3 do ensino significou um passo 

importante de profissionalizar o trabalho docente; no entanto, conforme 

Brzezinski (2002), esse processo não teve êxito pelo fato de o corpo normativo 

da profissão ter sido definido pelo Estado e não por representantes do coletivo 

desses profissionais ou de sua associação. Assim, segundo a autora, o Estado 

passou a homogeneizar, hierarquizar e dar unificação, em escala nacional,  à 

profissão e promoveu o enquadramento ao padrão estabelecido oficialmente 

com características mais funcionais do que profissionais.  

Conforme Macedo (2000: p. 13), nesses últimos anos,   

 
 

Os estudos sobre a formação e a profissionalização do professor 
vêm passando por um processo de discussão em nível nacional e 
internacional , relacionando-se a uma realidade sócio – histórica. No 
que diz respeito à profissão, destaca-se seu caráter processual e 
social, aponta-se os atributos, entre eles: a aquisição de 
conhecimentos; um comportamento que tenha por base um código 
de ética; a execução de um trabalho que deve ser compensado a 
partir de uma política salarial, que interrelacionados de maneira 
lógica, ultrapassam o mundo da dimensão ocupacional. 

 
 
O conceito de desenvolvimento profissional é relativamente 

recente nos debates sobre formação de docentes dos diversos níveis de 

ensino. Sua importância resulta da constatação de que uma sociedade em 

constante mudança impõe à escola responsabilidades cada vez mais intensas.  

Conforme Borges & Tardif (2001), as reformas ocorridas no 

campo da educação, nesses últimos anos, marcam profundamente como um 

                                                
3 Cf. CURY, C. R. J. Ideologia e Educação Brasileira: católi cos e liberais. Cortez. Autores Associados, 
1986. 
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momento de orientação profissionalizante, e as questões relacionadas ao 

conhecimento e saberes também ocuparam lugar de destaque, abrindo 

caminho para um movimento de profissionalização que se acentuou tanto na 

América do Norte como na Europa e na América Latina a partir dos anos 90.   

No Brasil, esse movimento se evidencia no contexto das 

reformas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394/96, quando 

introduziu novas concepções sobre a formação, novos espaços e novas 

instâncias formadoras, além de trazer, ao debate, questões referentes aos 

saberes, aos referenciais para a formação e o reconhecimento do professor 

como um profissional. Esse debate implica o reconhecimento de que os 

conhecimentos e saberes adquiridos historicamente pelos profissionais da 

educação antes e durante a formação inicial tornam-se provisórios, 

insuficientes e obsoletos para o exercício de suas funções profissionais ao 

longo de sua carreira.  

Nesse sentido, para Imbernón (2001), a profissão docente 

passa a exercer outras perspectivas, como a motivação, a luta contra a 

exclusão social, a participação, a animação de grupos, a relação com a 

comunidade etc.; e é claro que tudo isso requer novas bases na formação, seja 

inicial seja continuada.  

Veiga (2002), por exemplo, também compreende a profissão 

como uma realidade dinâmica e contingente, calcada em ações coletivas, 

visando à construção de uma identidade por meio de interações com outros 

grupos, entidades diferenciadas, e setores diversos.  Sendo construção social, 

a profissão é uma realidade social e histórica, produzida pela ação dos atores 

sociais. Para essa autora, a profissionalização não se resume à formação, 
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percorre outros caminhos que não são garantidos somente pelo processo 

formativo.   

Apesar de o debate ser recente, há nesta última década  

literaturas nacionais, internacionais e locais  florescentes acerca do assunto 

que  discute as dimensões do processo de profissionalização, da carreira e dos 

saberes necessários para o exercício de uma prática cidadã.  

Poderíamos perguntar: como se dá ou vem se dando essa 

formação e construção profissional? Como os pesquisadores vêm se 

posicionando frente à profissionalização docente? 

Tomamos como colaboradores para explicitar essa questão: 

Arroyo (1996), para quem o professor profissional deve ser um especialista 

capaz de sintetizar os saberes culturais necessários à formação do homem 

moderno comum, e Gauthier (2000: p. 6 -9), para quem o professor deve ser 

um ator que toma decisões em situação de urgência, a partir da mobilização 

dos saberes socialmente construídos, para resolver problemas em seu 

contexto. Assim, 

 
 

Um projeto de profissionalização visa a promover uma formação 
mais integrada entre teoria e prática; visa a reunir dentro da 
formação dois universos: o mundo dos docentes e o mundo dos 
universitários e o que este projeto de profissionalização implica o 
reconhecimento da dimensão interativa do trabalho docente.  

  
 

Logo, o docente não trabalha com objetos inertes, mas com 

seres sociais que vivem num contexto imbricado de relações socioeconômicas 

e político-culturais, e isso nos parece que vem se construindo de forma lenta e 

processual nestas últimas décadas.  
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Nessa linha de discussão, Melo (2002) aponta que, a partir dos 

anos 80, o debate em níveis nacional e internacional sobre a formação 

profissional vem se processando através da crítica à lógica da racionalidade 

técnico-científica; segundo a autora, esse debate se fundamenta a partir de 

novos elementos que medeiam a construção desses saberes e toma maiores 

contornos a partir dos anos 90. Nesse sentido, destaca (2002: p.9) 

 
 

O contexto sócio – cultural, político e educacional mais amplo, a 
cultura subjetiva dos sujeitos da prática , os saberes tácitos e 
sistematizados produzidos nos espaços imbricados pessoais, 
profissionais e políticos e a reflexão como instrumento de 
reconstrução da experiência.   

 
 

Nóvoa (1995) entende que a profissionalização docente 

estrutura-se em duas dimensões: inicialmente, fundamentada num conjunto de 

conhecimentos e técnicas necessárias ao exercício da atividade docente, 

atendendo à veemência dos saberes específicos à profissão, que certamente 

não se restringe a aquisições  meramente instrumentais; e, em segundo lugar, 

ao conjunto de normas e de valores éticos.  

Ainda segundo Nóvoa (1997: p.23), é preciso reconhecer as 

deficiências científicas e a pobreza conceptual dos programas atuais de 

formação de professores, que levam os profissionais da educação a, muitas 

vezes,  terem posturas e atitudes defensivas, mais próprias de funcionários do 

que de profissionais, na concepção do termo. Então,  “A formação do 

professor, num enfoque profissional, deve ter como eixo de referência: o 

desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento 

organizacional” Nóvoa (1997).  Isso implica que a formação dos profissionais 

da educação se realiza de forma articulada intencionalmente com o sistema 
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escolar e, consequentemente, com a escola, lócus específico do trabalho 

docente escolar.    

A noção de desenvolvimento profissional é próxima da noção de 

formação, mas não é uma noção equivalente, uma vez que apresentam 

diferenças, pois a formação está associada à idéia de freqüentar cursos, numa  

lógica mais ou menos escolar; já o desenvolvimento profissional acontece 

através de múltiplas formas e processos, que incluem a freqüência de cursos 

mas também de outras atividades, como projetos, trocas de experiências, 

leituras, reflexões e outros aspectos. Outra diferença básica é que na formação 

o movimento é essencialmente de  fora para dentro, cabendo-lhe absorver os 

conhecimentos e a informação que lhe são processados e transmitidos; com o 

desenvolvimento profissional, o movimento ocorre de dentro para fora, na 

medida em que  toma as decisões fundamentais relativamente  às questões 

que quer considerar, os projetos que quer empreender, e ao modo como os 

quer executar; ou seja, o professor é ao mesmo tempo objeto de formação e 

sujeito de seu processo de desenvolvimento profissional.  

Tanto Tardif (2001) quanto Ferreira (2002) comungam da idéia  

de que a profissão docente é uma construção social , que se dá através de 

ações coletivas  de um grupo,  em que a identidade profissional vai sendo 

construída exatamente através das interações entre os grupos, as instâncias e 

os atores diversos. 

Consideramos ainda que a formação atende quase  

exclusivamente àquilo em que o professor é carente na formação  e tende, até 

então, dentro da ótica positivista de currículo,  de modo a compartimentalizar  

por assuntos, por disciplinas, onde geralmente se dá mais ênfase à teoria, o 
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que nos fez suspeitar, desde o inicio de nossa pesquisa, de que seja esse, de 

certa forma,  o modelo de cursos de especialização lato sensu existentes na 

UFPE;  enquanto,  no processo de profissionalização,  parte-se dos aspectos 

que o professor já tem, ou já sabe,  mas que podem ser melhor desenvolvidos,  

interligando  teoria e prática, o que, em nosso entender, também poderia ser   

uma atribuição dos cursos de especialização.  

 A introdução e a compreensão desse conceito representam 

uma nova perspectiva de olhar os profissionais da educação, valorizando seu 

desenvolvimento; eles deixam de ser vistos como meros receptores de 

informação  e passam a ser percebidos como profissionais com certo grau de 

autonomia, e com saberes próprios construídos no exercício profissional  e com  

múltiplas potencialidades.  Dentro dessa perspectiva, vale destacar o conceito 

de profissionalidade desenvolvido por Sacristán (1995: p.65), quando afirma 

que: 

 
 

Profissionalidade é a afirmação do que é especifico na ação docente; 
isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, 
atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor. 

 
 
 Em se tratando de uma profissionalidade relativa aos docentes, 

nome denominado pela atual legislação educacional brasileira, que engloba 

nessa categoria professores, diretores, supervisores, coordenadores e 

orientadores educacionais, ressalta-se que a afirmação do que é especifico 

nessa profissionalidade é a ação educativa, tomando por base a formação e a 

ação docente.  

O termo profissionais da educação vem confirmar a perspectiva 

da profissionalização dos docentes, que vem se intensificando desde o final da 
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década de 80, com os debates promovidos na Constituição de 1988, e 

reafirmados na atual  LDB. Desde então, a formação continuada e a 

profissionalização dos docentes vêm sendo foco de estudos no Brasil e no 

exterior.  

No Brasil, o discurso sobre a profissionalização é recente, 

enquanto, na Europa, essa discussão vem se processando desde meados do 

século XVII, quando se discute qual é o perfil ideal do professor  e que saberes 

deveria construir em sua trajetória formativa. Ao tratar o significado da 

profissionalização, Nóvoa  (1995: p. 42)  diz que 

 
 

Estar em formação implica um investimento pessoal, livre e criativo 
sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à construção de 
uma identidade pessoal, que é também uma identidade profissional 
(...) a formação se constrói através de um trabalho de reflexibilidade 
critica sobre as práticas e de reconstrução permanente de uma 
identidade pessoal.  

 
 

Desse modo, o autor apresenta elementos importantes para a 

compreensão da profissionalização docente, tais como: a relação da pessoa 

com sua experiência de vida, onde em muitos casos os profissionais localizam 

a origem de sua opção profissional e a reflexibilidade, tão importante para a 

formação contínua. De acordo com Silva (1999), a formação inicial constitui-se 

num momento em que se instrumentaliza  o profissional para o exercício das 

atividades pedagógicas em suas múltiplas especificidades, desde a tarefa 

docente diretamente ligada à sala de aula, como as tarefas administrativo– 

pedagógicas.  

Essa noção de profissionalização é também comungada por 

Lampert (1998: p. 21), quando afirma que “A formação inicial é aquela que 
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antecede ao ingresso profissional (...) e que tem como objetivo habilitá-lo ao 

exercício profissional”.  Dessa forma, a profissionalização é concebida como 

algo que se inicia quando iniciamos nossa trajetória formativa e se prolonga por 

toda a vida. 

No que se refere ao status da profissão docente, esse mesmo 

autor destaca a importância  de direcionarmos  o olhar para o estatuto sócio-

econômico-político, uma vez que as práticas políticas de governo tendem cada 

vez mais a desvalorizar os profissionais da educação. E afirma:  

 
 

“Num olhar rápido temos a impressão que a imagem social e a 
condição dos professores se encontram num estado de grande 
degradação, sentimento que é confirmado por certos discursos das 
organizações sindicais” (p.31)   
 
 

A luta histórica pela profissionalização docente tem mobilizado 

os profissionais da educação em suas categorias representativas a 

reivindicarem em suas campanhas a inclusão na pauta de negociação da 

implantação por parte do poder público do plano de cargos, salários e carreiras; 

se fizermos uma incursão pela história, vamos perceber que, na gênese  da 

organização dos profissionais da educação, o que estava mais presente em 

sua bandeira de luta eram questões relacionadas à valorização financeira; as 

greves representavam bem esse aspecto e geralmente aconteciam por 

reivindicação de melhores salários, e paulatinamente vão ganhando outros 

contornos a partir de maior conscientização dos trabalhadores enquanto 

categoria profissional, que, de acordo com Nóvoa (op. cit.),  

 
 

“Os professores utilizam sistematicamente dois argumentos em 
defesa das suas reivindicações sócio-profissionais: o caráter 
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especializado da sua ação educativa e a realização de um trabalho 
de mais alta relevância  social”.(p.18) 
 
 

Nesse sentido, vale questionar: os cursos de formação 

continuada no nível da especialização têm garantido a construção/articulação 

de saberes pedagógicos  e docentes necessários à profissionalização dos 

profissionais  da educação, estimulando o exercício pessoal, profissional e 

coletivo na construção de uma prática  singular, crítica, criativa  e 

contextualizada? E a  universidade tem cumprido seu papel social na formação 

e na profissionalização dos profissionais da educação enquanto projeto 

orgânico de articulação entre ela e as redes oficiais de ensino?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

UNIVERSIDADE: SEU PAPEL SOCIAL NA FORMAÇÃO E NA 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
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Deve o educador egresso da 

Universidade voltar a ela, sempre e de 

novo, ou melhor, deve provoca-la a 

que vá a seus locais de trabalho e a 

seus encontros no seio da profissão, 

para que eles, os educadores possam 

com ela redescobrir-se e interrogar a 

si mesmos e para que possa ela, a 

Universidade, re-aprender com eles o 

que lhes ensinou.  

          
                                       OSÓRIO.  

 

 

 

 

O texto em epígrafe reflete bem a intencionalidade da inserção 

deste capítulo, que consiste em discutir o papel social da universidade, o que 

significa discutir sua responsabilidade em contribuir para a formação inicial e 

continuada dos profissionais da educação e ser o espaço por excelência de 

construção e de reconstrução do conhecimento historicamente produzido, tanto 
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por ela, a universidade, quanto pelos profissionais que a ela voltam para 

ampliar seus conhecimentos.   

Este capítulo justifica-se pela necessidade de situar o debate 

em torno do surgimento e da expansão da especialização lato sensu, uma vez 

que é na universidade que essa especialização vem se processando como 

forma de qualificação e de profissionalização docente, pois a universidade tem 

sido apresentada como lócus por excelência da produção do conhecimento ao 

longo de sua história, em contextos diferentes, ora preparando quadros 

profissionais e massa crítica, ora colocando-se a serviço do sistema e das 

elites políticas.  Conforme Durham e Sampaio (2000: p. 8),  

 
 

Isso se deve, provavelmente, ao fato de as universidades terem 
sempre tido forte presença política na vida nacional e sido 
consideradas como centro, por excelência, de formação das elites 
políticas progressistas dos diferentes países. Mais que isso, no 
passado, elas se tornaram muitas vezes, pela ação do movimento 
estudantil, vanguarda de reformas políticas, sociais e culturais, 
consideradas necessárias para o desenvolvimento nacional e 
guardiãs da democracia. 

     
 

Atualmente, em face das funções que tradicionalmente lhe têm 

sido imputadas, a Universidade talvez seja a instituição mais chamada pela 

sociedade a acompanhar as transformações da vida humana. Considerando 

que esse acompanhamento requer participação efetiva da universidade na 

sociedade, e que as instituições são representadas socialmente pelas pessoas, 

os professores tornam-se dessa forma diretamente responsáveis por esse 

chamado; daí a discussão histórica sobre o papel da universidade, que,   

conforme  Chauí (2003: p.1):  
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A Universidade é uma instituição social e como tal exprime de 
maneira determinada a estrutura e o modo de funcionamento da 
sociedade como um todo. Tanto é assim que vemos no interior da 
instituição universitária a presença de opiniões, atitudes e projetos 
conflitantes que exprimem divisões e contradições da sociedade 
como um todo.  

As questões que apontam a discussão sobre a universidade 

giram em torno de sua função social, da cobrança de sua definição e de sua 

inserção sociopolítica e cultural, de sua missão num dado espaço / tempo da 

relação ensino-pesquisa-extensão e de sua excelência na produção, na 

circulação e na utilização dos conhecimentos produzidos.  

As críticas que se fazem a essa instituição são de que ela não 

tem  correspondido às exigências postas pelos novos cenários sociais e de que 

tem sido alvo, cada vez mais, de políticas restritivas por parte do poder público; 

e, ainda, de que não parecem preparadas de forma estrutural e conjuntural 

para enfrentar os desafios da modernidade. Entre os críticos, vale destacar 

Souza Santos (2001: p. 205), que, ao analisar o papel social da universidade,  

destaca suas virtudes e aponta novas perspectivas:   

 
 

Para além da vertente economicista e produtivista, o apelo à prática, 
teve, a partir dos anos sessenta, uma outra vertente, de orientação 
social e política, que constituiu na inovação da “responsabilidade 
social da universidade” perante os problemas do mundo 
contemporâneo, uma responsabilidade raramente assumida no 
passado, apesar da premência constante desses problemas e 
apesar de a universidade  ter acumulado sobre eles conhecimento 
preciosos.    
 
 

E ressalva ainda que:   

 
 

A universidade foi criticada, quer por raramente ter cuidado de 
mobilizar seus conhecimentos acumulados a favor de soluções de 
problemas sociais, quer por não ter sabido ou querido pôr a sua 
autonomia institucional e a sua tradição de espírito crítico e de 
discussão livre e desinteressada ao serviço dos grupos sociais 
dominados e seus interesses. 
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Catani e Oliveira (2002) reconhecem a universidade como  

instituição científica, educativa e social singular, que tem servido historicamente 

a propósitos de reprodução do poder e das estruturas existentes, bem como à 

sua transformação. Na visão desses autores, a universidade tem, de acordo 

com o momento histórico, assumido uma dúbia postura no sentido de  

 
 

“...resistir ou ser conivente com a ordem estabelecida, foi funcional 
ou idealista, interessada ou desinteressada, conservadora ou 
transformadora, passiva ou crítica, acomodada ou inovadora” (p.31) 
 
 

Nesse sentido, partimos do pressuposto de que, para entender 

a pós–graduação no Brasil, faz-se necessário uma retrospectiva da história da 

universidade dentro de uma visão mais ampla e contextual. Nossa intenção é 

fazer um breve histórico sobre o advento da universidade e como ela se 

comportou desde seu surgimento no que diz respeito à sua relação com o 

ensino, a pesquisa e a extensão.   

Nesse sentido, estudos nos mostram que a história do ensino 

superior no Brasil teve sua origem tardiamente e só veio a aparecer no cenário 

nacional  por volta de 1808–1821, quando da permanência da família real 

portuguesa no Brasil. A primeira preocupação política em relação à 

organização educacional ocorreu no Primeiro Império e não foi com o ensino 

primário e o secundário, mas com o ensino superior, com a preocupação de 

organizar o país recém independente. 

Assim, em função de garantir uma estrutura jurídica, foram 

criadas as Faculdades de Direito de Olinda e de São Paulo, e, depois, com o 

agravamento dos problemas sociais e sanitários, foram criadas as Faculdades 



 

 

60 

de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. De acordo com Barros (1997), já em 

1823 havia um projeto que propunha a criação de duas universidades, uma em 

Olinda e outra em São Paulo; esse projeto chegou a ser aprovado pela 

Assembléia Constituinte, mas, logo após sua dissolução, foi abandonado; 

dentre os argumentos alegados, considerava-se o temor da centralização. 

Ainda de acordo com Barros, os projetos subseqüentes de 1842–1847, que 

propunham a criação de universidades na corte, extinguiam as faculdades 

criadas em Olinda, em São Paulo, no Rio de janeiro e na Bahia, ou se 

mantinham subordinadas à corte. Essa discussão, segundo Fávero (1997),  

não teve êxito, e, somente em 1870, o então ministro Paulino José  Soares de 

Souza, em relatório, destaca a necessidade da criação de um Conselho 

Superior de Ensino e volta a insistir na idéia de criação de uma universidade na 

corte; mesmo assim, esse projeto também foi arquivado.  

Outras tentativas foram feitas de 1882 e 1892, mas todas sem 

êxito; no final do Período Imperial e no início da República, tínhamos seis 

estabelecimentos civis de ensino superior e nenhuma universidade. Ainda de 

acordo com Fávero, só em 1915 o problema da criação da instituição 

universitária tomou forma legal, através do Artigo 6º, do Decreto nº 11.530, de 

18 de março de 1915, onde se reuniram em universidades as escolas 

politécnicas e de medicina do Rio de Janeiro, incorporando-se a elas uma das 

faculdades livres de direito. Com a República, o governo federal cria escola 

técnico-profissional e não cria ginásios ou escolas secundárias. E, quanto ao 

ensino superior, mantém-se estritamente a idéia de ensino utilitário de preparo 

profissional, sem cuidar de outros aspectos da cultura geral.  
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De acordo com  Teixeira (1989: p.156),  prevalecia, assim, a 

idéia do Conselheiro  Almeida Oliveira, no Congresso de Educação ocorrido 

em 1882:  “Nós não podemos ter universidade porque não temos cultura para 

tal. A universidade é a expressão de uma cultura do futuro que já não precisa 

mais dela”.   

Aranha (1996: p. 153),   ao analisar o comportamento das IES 

nesse contexto, afirma que: 

 
 

As faculdades permaneciam como institutos  isolados, sem que 
houvesse interesse em formação de universidade. De qualquer 
forma, as medidas reforçam caráter elitista e aristocrático da 
educação brasileira, a que tem acesso os nobres, os proprietários de 
terra e uma camada intermediária, surgida da ampliação dos 
quadros administrativos e  burocráticos. A camada intermediária 
procura, sobretudo os cursos de direito, não só para seguir a 
atividade jurídica, mas para ocupar funções administrativas e 
políticas ou dedicar-se ao jornalismo. Além disso, o diploma exerce 
uma função de enobrecimento.   

 
 

Como se pode perceber, o ensino superior organiza-se numa 

filosofia fundada nos princípios liberais e subordinada aos interesses da classe 

dominante. Na história da universidade brasileira, é possível identificar a 

influência de alguns modelos europeus. De acordo com Pimenta & Anastasiou 

(2002), as primeiras instituições escolares implantadas no Brasil foram 

organizadas nos moldes da educação jesuítica originária da Companhia de 

Jesus, implantada nos vários países do mundo através da expansão do 

cristianismo; posteriormente, o ensino superior no Brasil espelhou-se no 

modelo francês, com uma organização administrativa centralizadora e ao 

mesmo tempo fragmentada; isso ocorre nas faculdades isoladas que atendiam 

prioritariamente à elite. De acordo com Cunha (1996: p.132-137),   
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A influência francesa no Brasil contou com os seguintes fatores: a 
mesma origem latina das línguas (francesa e portuguesa), a 
similaridade da crença religiosa (catolicismo) e a intensa produção 
ideológica que atendia a burguesia e influenciava a europeização de 
Portugal à época. 

 

E diz ele,  “assim, fica clara a recusa de criação, no Brasil, de 

uma universidade, mantendo-se no lugar o modelo das faculdades isoladas”.  

Cunha cita, ainda, trecho da fala do Conselheiro Almeida no 

Congresso de Educação ocorrido em 1822, aqui já referido, que dizia:  

 
 

A universidade é uma coisa obsoleta e o Brasil, como país novo, não 
pode querer voltar atrás para construir a universidade; deve manter 
suas escolas especiais, porque o ensino tem de entrar em fase de 
especialização profunda; a velha universidade não pode ser 
restabelecida.     

 
 

A universidade recebeu também influência do modelo alemão, 

denominado, também, humboldtiano, criado na Alemanha, no final do século 

XIX, tendo por finalidade reedificar o país, no momento em que esse entra em 

decadência com relação a seu processo de industrialização. Dessa forma, 

buscam-se, na universidade, estratégias para superação dos problemas 

nacionais, mediante sua produção científica. De acordo com Pimenta & 

Anastasiou  (2002: p.152), 

 
   

Esses elementos do modelo Alemão, que dão destaque à produção 
do conhecimento e ao processo de pesquisa, são assimilados ao 
sistema de ensino superior norte-americano e chegam ao Brasil, em 
âmbito nacional, no texto da Lei 5.540 / 68, como resultado de um 
dos acordos MEC / Usaid, conduzindo as reformas educacionais do 
período da ditadura militar.      

 
 

Ainda, segundo as autoras, separa-se aí a pesquisa do ensino, 

deixando à graduação a responsabilidade de formação dos quadros 
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profissionais, o que reforça o caráter profissionalizante do modelo napoleônico 

e destinando à pós–graduação a responsabilidade pela pesquisa. Das 

faculdades existentes no Brasil até então, é possível afirmar que se 

constituíram a partir da soma de várias influências; a história de sua relação 

com a sociedade traduziu-se pela idéia de faculdade assumida pela elite e para 

a elite dominante, a partir dos modelos externos já referidos, alheios à 

realidade nacional.      

Ao fazer esse breve histórico da universidade brasileira, 

podemos afirmar que é somente após a Revolução de 1930, com as Reformas 

Francisco Campos promulgadas em 1931, que se institui  o regime universitário 

no Brasil, através de decretos4.  

A primeira instituição de caráter universitário no Brasil foi a 

Universidade do Rio de Janeiro, criada pelo Governo Central através de três 

decretos: um geral, de nº 19.851, outro, de nº 19.852, que contém a 

reorganização da Universidade do Rio de Janeiro e do ensino superior 

brasileiro, e um terceiro, de nº 19.850, que cria o Conselho Brasileiro de 

Educação e define suas funções.  No entanto, vale salientar que em 1912 o 

Estado do Paraná, através da Lei  nº 1.284, criava a Universidade do Paraná; 

dela faziam parte as  Faculdades de Direito, de Engenharia, de Odontologia, de 

Farmácia e de Comércio. No entanto, só foi reconhecida em 1946; nesse 

mesmo ano, era fundada, em Pernambuco, a Universidade do Recife, uma 

fundação que reunia a Faculdade de Direito do Recife, a Escola de Engenharia 

de Pernambuco, a Faculdade de Medicina de Pernambuco e a Faculdade de 

Filosofia do Recife, que, somente em 1965, é reconhecida e integrada ao 

                                                
4 Cf. CUNHA, Luiz Antônio. Educação, estado e democracia no Brasil . Cortez. 1995.  
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sistema federal de ensino, recebendo  a denominação de Universidade Federal 

de Pernambuco.       

Ao iniciar a segunda república, o Brasil encontra-se em 

momento crítico, no que se refere ao ensino superior. Apesar  de terem sido 

criadas várias escolas desse nível até o final da década de vinte, a República 

dá o nome de universidade às escolas profissionais que havia no Rio de 

Janeiro. Esse fato marca a transição da era da escola superior para a era das 

instituições universitárias. 

De acordo com Fávero (1977) e Teixeira (1989), em 1934 e em 

1935, surgem as primeiras experiências ou tentativas de superação desse tipo 

de organização universitária existente no Brasil, com a criação da Universidade 

de São Paulo e a do Distrito Federal. A Universidade de São Paulo 

apresentava a novidade de possuir uma Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras e passou a ser considerada a medula do sistema, tendo por objetivo a 

formação de professores para o magistério secundário e a realização de 

pesquisas. Já a Universidade do Distrito Federal, criada pelo professor Anísio 

Teixeira, considerada de estrutura arrojada, teve vida curta; em 1939, foi 

extinta, ao incorporar-se à Universidade do Brasil na qual se transformara a 

Universidade do Rio de Janeiro, desde 1937.  Trinta anos depois, em 1961, 

essas experiências são retomadas com a criação da Universidade de Brasília.  

Essa instituição representa para os padrões de época o que há 

de mais avançado em matéria de universidade: instituição integrada, orgânica e 

atuante. A idéia de estrutura integrada de universidade em 1961 culmina com a 

criação da Universidade de Brasília e coloca a moderna idéia de universidade, 
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onde a cultura científica passa a ser seu traço fundamental, integrada à 

profissionalização.  

É importante salientar que a criação dessa universidade 

acontece exatamente no contexto em que se elaborava a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, Lei nº 4.024/61, que tramitou no congresso nacional por 

aproximadamente treze anos e foi gestada num período em que, ao nível 

internacional, a guerra fria era intensificada, e o Brasil fazia parte da zona de 

influencia dominada pelos Estados Unidos. A nível nacional, o populismo, o 

nacionalismo e o desenvolvimentismo estavam em voga. Com essa lei, fica 

estabelecido, em termos gerais, que as universidades passarão a gozar de 

autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar; no entanto, vale 

ressaltar que os dispositivos contidos no projeto original, que definiam os tipos 

de autonomia, foram vetados, e a própria lei vai se encarregar de restringir a 

autonomia concedida às universidades, quando prescreve, entre as atribuições 

do extinto Conselho Federal de Educação, aprovar estatutos das universidades 

e promover sindicâncias por meio de comissões especiais em qualquer 

estabelecimento de ensino superior, tendo em vista o fiel cumprimento dessa 

lei. Fávero lembra ainda que tal dispositivo não teve implicações mais 

significativas até o golpe militar de 1964; a partir daí, esse dispositivo foi 

aplicado de forma bastante discriminatória. Em 1964, com a implantação do 

regime militar, a preocupação básica da universidade era a modernização. Os 

decretos-leis números 53/66 e 252/67 foram o ponto de partida para a tomada 

de medidas mais amplas, no sentido de modernização das universidades.  

Essas tiveram que reformular seus estatutos, suas estruturas 

internas de poder. Pimenta & Anastasiou (2002) lembram que, no período da 
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ditadura militar, há estagnação do processo crítico que se havia iniciado nos 

cursos de formação, tendo os professores universitários oportunidade de 

aperfeiçoamento em suas áreas específicas, mas sem oportunidades 

sistemáticas de reflexão sobre sua atuação como docentes. Segundo essas 

autoras (p.153),  

Reforça-se  todo um ambiente adequado a uma pedagogia calcada 
na transmissão de saberes, num papel docente centralizador, numa 
relação de reprodução do conhecimento tido como verdadeiro e não-
problematização e crítica da realidade social, cultural, econômica e 
científica.  

 
 

 Em 1968, a Reforma Universitária veio a consolidar-se através 

da Lei 5.540/68. Essa lei, ao mesmo tempo em que reconhece a autonomia 

administrativa, didático-científica, financeira e disciplinar da universidade,  

limita-a, através de instrumentos autoritários baixados pelas autoridades 

militares. A mais famosa dessas medidas foi o Ato Institucional nº 5 (AI –5), de 

13 de novembro de 1968, e o Decreto-Lei  nº 477, de fevereiro de 1969; 

através dessas medidas autoritárias, o governo definia as medidas disciplinares 

ao que ele chamava de infrações que viessem a ser cometidas por 

professores, alunos e demais funcionários das universidades. Além do mais, os 

dirigentes dessas instituições passavam a ser escolhidos e  nomeados pelo 

poder militar. Analisando os êxitos da Reforma Universitária de 1968, Weber 

(2000: p.15-18) diz que, como iniciativa, a tentativa de associação entre ensino, 

pesquisa e extensão, foi boa. Além de ter sido nesse cenário que se instituiu a 

pós– graduação em meados dos anos 70. Segundo a autora: 

 
 

As atividades de pesquisa, assim, somente passaram a caracterizar 
efetivamente a atuação universitária com a institucionalização da pós 
– graduação propiciada pela reforma universitária de 1968, e 
promovida,  principalmente pelas universidades públicas que, aliás, 
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continuam responsáveis ainda hoje pela oferta de quase 90% dos 
Doutorados e mais de 80% dos Mestrados e por mais de 90% da 
produção científica e tecnológica nacional.  

 
 

Nessa mesma perspectiva, Córdova e Gusso (1986) afirmam 

que o conteúdo da Reforma Universitária trazia preocupação com a 

qualificação e o aperfeiçoamento dos profissionais da educação, seja com a 

formação continuada dos professores, seja com o desenvolvimento da ciência 

e da tecnologia, seja para simplesmente atender às necessidades do setor 

produtivo. E afirmam que o Brasil desencadeou, nos períodos que se seguem à 

reforma, uma das mais extraordinárias expansões do sistema de pós– 

graduação da América Latina. 

 
 

Para atender a todas as funções ao mesmo tempo: satisfazer as 
demandas de distinção credencialista dos extratos médios altos 
oferecer formação profissional avançada, formar professores para o 
ensino superior, aperfeiçoar funcionários públicos, promover 
iniciação científica, formar e treinar pesquisadores em ciência básica, 
desenvolver pesquisadores de alto nível, oferecer ambiente para a 
pesquisa, organizar a pesquisa e, em vários casos, tentar chegar à 
pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos em conexão 
com a industria. (p.22) 

 
 

Lampert (2000: p. 23-24), ao fazer a análise desse período, 

destaca outros aspectos não menos importantes, e diz: 

 
 

No que concerne ao ensino superior, a Lei 4.024/61 aumentou o 
controle e o poder  normativo do Conselho Federal de Educação; 
possibilitou que o ensino superior fosse ministrado tanto nas 
universidades quanto em escolas isoladas; manteve o sistema de 
cátedra; garantiu a representação estudantil nos órgãos colegiados e 
deu o primeiro passo na regulamentação dos cursos de pós– 
graduação, ao distinguir, conforme o Artigo 69, as três categorias de 
ensino: a) de graduação, aberto à matrícula de candidatos que 
hajam concluído o ciclo colegial ou equivalente, e obtido 
classificação em concurso de habilitação; b) de pós–graduação, 
aberto à matrícula de candidatos que hajam concluído o curso de 
graduação e obtido o respectivo diploma; c) de especialização, 
aperfeiçoamento e extensão, ou quaisquer outros, a juízo do 
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respectivo instituto de ensino, aberto a candidatos com preparo e os 
requisitos que vierem a ser exigidos. 

 
 

É, portanto, nesse contexto, que surge a pós–graduação 

brasileira, nas espécies de mestrado e doutorado. A política de implantação 

desse projeto de formação de recursos humanos de alto nível de qualificação 

visava a satisfazer dois requisitos fundamentais de atuação: primeiramente, 

satisfazer a necessidade de mão-de-obra especializada para preencher novas 

ofertas de empregos que viriam a ser criados a partir do desenvolvimento 

econômico e da expansão do ensino superior no país; e, segundo, pela 

necessidade de estimular a formação de novos cientistas, pesquisadores e 

técnicos, que fossem aptos a gerar novos conhecimentos,  condição 

indispensável para alcançar as mudanças de rumo propostas para o futuro do 

país.  

Além desses fatores, aliava-se a eles forte inspiração na teoria 

do capital humano, que forneceu o embasamento teórico para o 

desenvolvimento da política de criação do sistema nacional de pós– 

graduação, que passou a ser financeiramente viabilizado pelo reforço direto de 

certas instituições governamentais, como: a  Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Ensino Superior  (CAPES), a Agência Financiadora de Estudos 

e Projetos (FINEP), o  Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), e o Fundo 

Nacional para o Desenvolvimento  Científico e Tecnológico (FNDCT).   

Segundo Kunsch (1992: p.40), “...algumas instituições  

passaram a adotar uma posição tecnicista, com predomínio da pesquisa 

direcionada, passaram a ser criadas no Brasil, entre os anos 60 e 80, com 

caráter público e tendências norte – americanas”.  É também o que confirma 
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Cunha (1988: p. 137),  em seu estudo sobre a universidade reformada. Esse 

autor observa que   

 
 

a modernização do ensino superior segundo o paradigma norte– 
americano e a ampliação do controle governamental configuraram as 
duas faces da universidade brasileira em reforma, nos primeiros 
anos de vigência do regime militar. 

 
 

Em decorrência disso, definiram-se políticas que contribuíram 

para aprofundar a dicotomia entre o ensino da graduação e o da pós-

graduação, sem existência de ações articuladas para materialização do 

principio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Isso 

redundou também na falta de um projeto político que fosse voltado para 

relações orgânicas com as demandas externas dos sistemas educativos a fim 

de projetar a formação continuada e de profissionalização docente.   

As mudanças sofridas pela universidade nestes últimos anos, 

provocadas pela reforma do Estado, têm colocado a educação como um setor 

de serviço não-exclusivo do Estado. Ao analisar essa questão, Chauí (2003: 

p.2) considera que 

 
 

A educação deixou de ser concebida como um direito e passou a ser 
considerada um serviço; que  a educação deixou de ser considerada 
um serviço público e passou a ser considerada um serviço que pode 
ser privado ou privatizado”.  Para ela, “a reforma do Estado definiu a 
Universidade como uma organização social e não como uma 
instituição social.    

 
 

Esse aspecto analisado pela autora é um dos pontos que tem 

gerado um controvertido debate no interior da universidade, uma vez que os 

cursos de especialização vêm cobrando por essa prestação de serviços. 

Ainda segundo essa autora, 
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Uma organização difere de uma instituição por definir-se por sua 
prática social determinada por sua instrumentalidade: está referida 
ao conjunto de meios (administrativos) particulares para obtenção de 
um objetivo particular. Não está referida a ação articulada às idéias 
de reconhecimento externo e interno, de legitimidade interna e 
externa, mas operações definidas como estratégias banalizadas 
pelas idéias de eficácia e de sucesso no emprego de determinados 
meios para alcançar o objetivo particular que a define.  (p.2) 

 

Diante da complexidade que caracteriza a sociedade atual e da 

crise que assola o ensino superior, em particular as universidades públicas, 

verifica-se o surgimento de novas demandas e de novas exigências 

educacionais; e a universidade é chamada a implementar iniciativas 

institucionais que respondam aos apelos societários. Analisando esse quadro, 

Santos (2001: p. 187) entende que: 

 
 

São-lhes feitos exigências cada vez maiores por parte da sociedade 
ao mesmo tempo em que se tornam cada vez mais restritivas as 
políticas de financiamento das suas atividades por parte do Estado. 
Duplamente desafiada pela sociedade e pelo Estado, a universidade 
não parece preparada para defrontar os desafios, tanto mais que 
estes apontam para transformações profundas e não para simples 
reformas parcelares. 
 
 

O quadro traçado por Santos (op.cit.) aponta um duplo desafio: 

atender às demandas pela formação e pela qualificação profissional 

especializada que buscam conhecimentos de níveis mais elevados para 

responder às imposições do mercado de trabalho, e outra, enfrentar as 

dificuldades e necessidades de recursos para atender a esses desafios. Tal 

situação levou esse autor a definir que a universidade vive mergulhada em 

“crises de hegemonia, de legitimidade e institucional”.  

Isso nos leva a supor que esse cenário de crises tenha 

contribuído, entre outras questões, para o surgimento e a expansão  dos 
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cursos de especialização lato sensu  no interior das universidades, o que 

também é apontado por Weber (2000: p. 16) “como uma maneira de suprir a 

ausência de financiamento específico e também de complementar o salário dos 

seus professores, muitos deles excluídos do apoio dado pelas agências de 

fomento à pesquisa”. 

Em síntese, acreditamos que, ao traçar esse quadro geral sobre 

o papel social da universidade no processo de formação e qualificação 

profissional nos ajuda a compreender as influências do contexto universitário e 

como vêm se expressando em termos de proposta pedagógica  os cursos de 

especialização no interior da UFPE.   
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CAPÍTULO 3 

 

DESCREVENDO O CAMINHO 
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O meu intento não é ensinar aqui o 

método que cada qual deve seguir 

para bem conduzir a sua razão, mas 

somente mostrar de que maneira 

procurei conduzir a minha. 

 

                                                                                                                 Descartes 

 

 

 

 

Falar de metodologia é falar de movimento, de processo, de 

construção, de caminhada e de vida. Se assim compreendemos o 

desenvolvimento de um trabalho, gostaríamos de explicitar em detalhes os 

passos dados na perspectiva de concretizar os objetivos por nós traçados, ou 

seja, de onde,  por que e como olhamos  nosso objeto  de estudo. Dessa 

forma, consideramos que descrever o caminho metodológico é contar 

detalhadamente de que forma nos interessamos pelo objeto de estudo e que 

estratégias utilizamos para melhor compreendê-lo, investigá-lo e desvendá-lo, 

para possíveis intervenções por parte de quem o fenômeno atinge. 

O objeto de estudo desta pesquisa abrange a pós-graduação 

lato sensu; a questão central que norteia a pesquisa busca compreender se 
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esses cursos são oriundos de um projeto orgânico ou por demandas 

espontâneas. Nosso olhar para a questão se direciona  numa perspectiva da 

educação continuada. Nossa concepção de conhecimento parte do 

pressuposto de que seu processo de construção se dê de forma imbricada com 

o contexto social, econômico, político e cultural no qual os sujeitos estão 

inseridos. E, nesse contexto de profundas transformações e mudanças 

provocadas pelo avanço das ciências e tecnologias que, de um modo ou de 

outro, vêm provocando a necessidade por parte dos profissionais da educação 

de atualização no sentido de acompanhar as mudanças postuladas pela 

sociedade, ao mesmo tempo em que precisam romper as resistências que 

surgem quanto às novas possibilidades de atuação profissional. 

  O campo delimitado para análise foi a Universidade Federal de 

Pernambuco, mais precisamente o Centro de Educação, pelo fato de o mesmo 

historicamente vir promovendo essa modalidade de formação continuada 

através de cursos de especialização lato sensu, oferecidos com regularidade 

desde o início dos anos 90, com demanda bastante significativa de 

profissionais das redes pública e privada do Recife e da Região Metropolitana.   

Nosso estudo delimitou a análise histórica a partir de meados  

da década de 90, período marcado pela promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, quando se evidenciou como maior 

intensidade o discurso sobre qualificação dos profissionais da educação  e 

quando houve significativa proliferação dos cursos de especialização em todo o 

país.  
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Para ilustrar o que dizemos, o quadro abaixo mostra uma 

síntese da situação da pós–graduação lato sensu na UFPE no período 

correspondente a 1996–2002. 

Quadro 2. 

Ano Nº de cursos Nº de alunos matriculados 

1996 22 791 

2002 86 4.165 

 

Diante desse quadro, vale questionar por que, até então, esses 

cursos não passaram a ser visualizados com maior preocupação tanto pelas 

instituições promotoras quanto pelas redes oficiais de ensino.   

O desenvolvimento de um estudo dessa natureza  pressupõe 

um corte temporal–espacial por parte do pesquisador.  Esse corte define o 

campo e a dimensão em que o trabalho se desenvolverá, isto é, o território a 

ser mapeado. Dessa forma, achamos por bem, inicialmente, historiar o advento 

da Pós–Graduação no Brasil, tendo como marco histórico a década de 70, 

associando sua dinâmica às exigências socioeconômicas e políticas, buscando 

compreender como ela vem se processando no contexto atual. Ressalta-se que 

isso não significa tomar a política de expansão como objeto, mas como um fio 

que nos ajuda a compreender como elas se expressam na contemporaneidade.  

Nessa perspectiva de historicidade, contextualização e 

processualidade do nosso objeto,  nosso trabalho identifica-se com a pesquisa 

qualitativa, uma vez que a abordagem qualitativa mergulha no mundo dos 

significados das ações e relações humanas a fim de melhor compreendê-las. 

De acordo com Godoy (1995: p.57-63), os estudos de pesquisa qualitativa 
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diferem entre si quanto ao método, à forma e aos objetivos; o autor ressalta a 

diversidade existente entre os trabalhos qualitativos e enumera um conjunto de 

características essenciais capazes de identificar uma pesquisa dessa natureza, 

a saber: O ambiente natural como fonte direta de dados, o pesquisador como 

instrumento, o caráter descritivo, o significado que as pessoas dão às coisas e 

à sua vida como preocupação do investigador e o enfoque indutivo. 

Dessa forma, a pesquisa qualitativa tem como objetivo traduzir e 

expressar o sentido  dos fenômenos do mundo social; assume diferentes 

significados no campo das ciências sociais, compreende um conjunto de 

diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar  

determinado fenômeno. Assim, na realização da pesquisa, adotamos alguns 

dos passos e fases que caracterizam a pesquisa qualitativa. Os dados 

quantitativos no trabalho são importantes, pois   ilustram  o significado da  

expansão do fenômeno em estudo e ajudam a compreendê-lo melhor  

 

 

3.1. Instrumentos, procedimentos e análises  

 

Nas ciências sociais, a entrevista constitui-se como um recurso 

privilegiado. Através dela,  podemos obter dados e  informações relevantes; 

dessa forma, utilizou-se como instrumento de coleta de dados a entrevista  

semi-estruturada que,  conforme  Neto (1994: p. 57),    

 
 

A entrevista como um procedimento mais usual no trabalho de 
campo, através dela, o pesquisador busca obter informes contidos 
na fala dos atores sociais. Não significa uma conversa 
despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de 
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coleta de fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-objetos da 
pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está sendo 
focalizada.   

 
 

 Considerando também  o que diz Minayo (1996: p.105-107), 

 
 

A pesquisa social trabalha com gente, com atores sociais em relação 
com grupos específicos, à entrevista é uma categoria fundamental 
no desenvolvimento da etapa de campo e pode seguir critérios de 
realização, ou seja, podem ser abertas, estruturadas e semi-
estruturadas. 
 

 
Dessa forma, a entrevista foi o instrumento que possibilitou 

apreender as idéias e concepções que os profissionais têm sobre o curso que 

fizeram.   As questões norteadoras das entrevistas basearam-se: 

1. na motivação dos alunos para realização do curso de especialização 

em administração escolar e coordenação pedagógica 

2. na concepção sobre a formação continuada realizada através do curso 

de especialização  

3.  nas razões pela escolha do curso e da universidade federal 

4.  no nível de satisfação com o curso realizado. 

Vale salientar que as entrevistas foram realizadas no último 

módulo do curso, o que ocorreu no mês de novembro de 2003, possibilitando   

avaliação  geral do mesmo.  
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3.2. Razões da escolha do campo 

 

O Centro de Educação, a partir da década de 1990, tornou-se 

um espaço onde os cursos de especialização encontraram terreno fértil para 

sua realização; esses cursos, geralmente, são voltados para uma clientela de 

professores, administradores, coordenadores e técnicos do sistema 

educacional das redes públicas e privadas do Recife e da Região 

Metropolitana. O quadro a seguir revela o quantitativo de cursos de 

especialização oferecidos no Centro de Educação a partir de meados da 

década 90. Alguns desses cursos foram realizados através de convênios, mas 

sua grande maioria ocorreu e ocorre a partir de demanda espontânea.  

Estamos chamando de  demanda espontânea os cursos em que 

os alunos por iniciativa própria assumem realiza-lo, arcando, inclusive,  com o 

pagamento de mensalidades. O Departamento de Administração Escolar e 

Planejamento Educacional foi pioneiro na oferta desses cursos, 

proporcionando, entre 1995-2003,  um  em  Supervisão Escolar e Coordenação 

Pedagógica (1995); um  em Recursos Humanos em Educação, com o 

funcionamento de duas turmas (1996); oito de Administração Escolar e 

Planejamento Educacional (entre 1997 a 2002), com um total de 16 turmas; e 

um de Administração Escolar e Coordenação Pedagógica, com duas turmas 

(2003).   Um dos critérios que nos levou a optar para a realização de nossa 

pesquisa pelo curso de Especialização em Administração Escolar e 

Coordenação Pedagógica foi que  estava sendo oferecido no momento em que 

estávamos ingressando no mestrado, o que nos facilitaria o acesso aos alunos.  
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O fato de termos trabalhado com  prestação de serviço ao 

Departamento junto aos demais cursos, também, foi fator importante na 

decisão da escolha do campo, pois, conhecendo o terreno onde iríamos pisar, 

o acesso às informações tornou-se bem mais fácil. 

O Centro de Educação da Universidade Federal de 

Pernambuco, no âmbito da graduação, é composto por quatro departamentos, 

a saber: Departamento de Fundamentos Sócio-Filosóficos da Educação, 

Departamento de Psicologia e Orientações Educacionais, Departamento de 

Métodos e Técnicas de Ensino e o Departamento de Administração Escolar e 

Planejamento Educacional (DAEPE); cada um deles  é responsável pela oferta 

de um corpo de disciplinas que compõem o curso de pedagogia. O 

Departamento de Administração Escolar e Planejamento Educacional é 

responsável pelas disciplinas que compõem o núcleo de gestão escolar, 

coordenação pedagógica e supervisão escolar. No nosso entender, esse 

Departamento procurou seguir o que determina a Lei 9.394/96, no que se 

refere à formação profissional para atuação na área de administração escolar, 

planejamento, coordenação pedagógica e supervisão escolar, uma vez que  no  

Artigo 64,  diz:  

 
 

A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia 
ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, 
garantida, nesta formação, a base comum nacional. 

 
 

Seguindo o que determina a lei, e valendo-se da relativa 

autonomia de que gozam as universidades públicas, parece-nos que o 

departamento soube conduzir seus projetos de especialização, atendendo às 
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demandas espontâneas dos que os procuraram para a formação continuada e 

a qualificação profissional.  

O quadro a seguir mostra o quantitativo de cursos de 

especialização lato sensu  promovidos no interior do Centro de Educação e 

seus respectivos setores,  a partir de 1995. Percebemos que esses cursos se 

polarizam em três setores do Centro, com destaque para o Departamento de 

Administração Escolar, que, no período correspondente entre 1995 e 2003, 

ofereceu quatro cursos distintos, com um total de 21 turmas. 

Quadro 3.    

Cursos de especialização lato sensu realizados no Centro de Educação da 

UFPE a partir da década de 90 

Curso Ano Setor Proponente 

Educação de Jovens e Adultos  
1995 Mestrado em Educação 

Supervisão Escolar e 
Coordenação Pedagógica 

 
1995 Administração Escolar  

Tecnologias Educacionais 
1999 Métodos e Técnicas de 

Ensino 

Recursos Humanos em Educação 
(duas Turmas) 

1996 
Administração Escolar 

Administração Escolar e 
Planejamento Educacional  (oito 
cursos)  16 turmas 

1997 
a  

 2002 
Administração Escolar 

Avaliação e Ensino de Matemática  
2003 

Métodos e Técnicas, 
Mestrado e UNDIME 

Administração Escolar e 
Coordenação Pedagógica (duas 
Turmas) 

 
2003 Administração Escolar 

 

Dos cursos acima citados, três ocorreram através de parcerias 

estabelecidas entre o Centro de Educação e as redes oficiais de ensino, como 
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os cursos de Educação de Jovens e Adultos, Tecnologias Educacionais e 

Avaliação e Ensino de Matemática. Os demais cursos ocorreram por demandas 

espontâneas. Os critérios adotados para essas parcerias não são explicitados, 

já que no Centro de Educação  é inexistente uma proposta pedagógica que 

aponte articulação entre o ensino de graduação e a pós–graduação.  

Ao fazermos a investigação, foi-nos informado que o processo 

de articulação se dá através de procura pela rede interessada; o Centro de 

Educação se compromete a  ceder o espaço físico, o coordenador  e os 

professores. A respeito dos cursos que ocorrem por demandas espontâneas, o 

professor apresenta o projeto em seu departamento, após sua aprovação pelo 

Pleno Departamental, que é também apreciado pelo Conselho Departamental e 

encaminhado ao CCEPE/UFPE para  aprovação final.  

 

 

3.3. Os sujeitos da pesquisa 

 

Ao definirmos nossa opção pelo Curso de Especialização em 

Administração Escolar e Coordenação Pedagógica, oferecido pelo DAEPE, no 

período de 2002-2003, e, objetivando  inicialmente  identificar o perfil dos 

alunos matriculados no curso, apropriamo-nos, como instrumento para coleta 

de dados, de um questionário sócio-educacional, que, entre outras questões, 

procurou identificar os aspectos: formação acadêmica inicial, local dessa 

formação, tempo do término da formação, área de atuação profissional, 

motivação e razões para realização do curso, motivos pela escolha da UFPE. 

Esse questionário abrangeu a totalidade dos alunos matriculados, perfazendo 
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um total de 77; após a leitura dos dados coletados, foi possível identificar os 

seguintes perfis: 

 

Quadro 4.  

Perfil dos 77 alunos matriculados no Curso de Especialização em 

Administração Escolar e Coordenação Pedagóg ica 

Sexo 
 

� 66 são do sexo feminino 
� 11 são do sexo masculino 

Média de idade 

 
� 29 alunos situam-se entre 21 a 30 anos 
� 31 alunos situam-se entre 31 a 40 anos 
� 10 alunos situam-se entre 41 a 50 anos 
� 07 alunos situam-se acima dos 51 anos 

Formação acadêmica  

 
� 63 são formados em Pedagogia 
� 14 são de licenciaturas diversas,  sendo 5 

em história, 3 em geografia, 2 em 
matemática, 2 em sociologia, 1 em 
educação física e 1 em psicologia. 

Experiência profissional 

 
� 45 atuam como professores 
� 22 atuam como gestor escolar 
� 03 atuam em atividades de coordenação 

pedagógica 
� 07 estavam fora do mercado de trabalho 

Local de trabalho 

 
� 27 atuam somente na rede pública  
� 21 atuam somente na rede privada 
� 22 atuam na rede pública e na rede privada 
� 07 estavam à procura de emprego  

Tempo de conclusão do 
curso superior 

 
� 23 situam-se na faixa acima dos 8 anos 
� 11 situam entre 5 a 8 anos 
� 21 situam-se entre 1 a 5 anos 
� 22 situam-se abaixo de 1 ano 

Procedência da formação  

 
� 37 são oriundos  de faculdades e 

universidades privadas 
� 40 são de universidades públicas  

Razões para a escolha do 
curso 

 
� 28 alunos apontam o fato de o mesmo ser 

oferecido na UFPE 
� 26 por informação de colegas que já 

realizaram o curso 
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� 13 acham que os professores são mais 
qualificados  

� 10 alunos apontam o valor da mensalidade 
ser mais barato que em outras instituições. 

 

Motivação pessoal e 
profissional para realização 
do curso  

 
� 21 citaram a atualização e ampliação do 

conhecimento 
� 22 citaram melhorar o desempenho no 

trabalho 
� 14 citaram preparar-se para ingressar no 

mestrado 
� 21 citaram exigências do mercado de 

trabalho 
 

Esses dados na forma em que se apresentam são ilustrativos e 

bastante representativos, pois apresentam um perfil geral da clientela do curso, 

o que servirá de subsídio para a análise de outras questões no decorrer da 

pesquisa. 

Tendo em vista a dificuldade de alcançar a totalidade dos 

sujeitos matriculados no curso, um total de 77, optou-se por trabalhar com uma 

amostra intencional, composta por  10 sujeitos para realização das entrevistas 

semi-estruturadas.  

Embora se saiba que as amostras intencionais se tornam mais 

vulneráveis à subjetividade e à influência do pesquisador; elas representam, de 

acordo com Minayo (1996), vantagens na pesquisa de cunho qualitativo, pois 

os dados são obtidos com maior rapidez. O critério adotado para a escolha dos 

sujeitos foi: uma vez autorizados pela coordenação do curso, fomos à sala de 

aula, apresentamo-nos, falamos de nosso objeto de estudo e solicitamos a 

colaboração voluntária de 20 alunos; nossa intenção inicial era realizar 

entrevista com vinte alunos, dez matriculados na turma da manhã, e dez na  da 

noite; em virtude do não-comparecimento dos alunos aos encontros 
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agendados, acabamos optando por 10 alunos que compareceram a todos os 

encontros. A ausência dos demais foi justificada, alegando-se  falta de tempo, 

uma vez que só chegavam à universidade no horário da aula e tinham que se 

ausentar tão logo a mesma terminasse.  

Consideramos que, na abordagem qualitativa, o critério de 

representatividade não está calcado nos números e, sim, na preocupação com 

o aprofundamento e a abrangência da compreensão do fenômeno estudado, 

pois, para Minayo (op. cit 102 ), a amostra ideal  “é aquela capaz de refletir a 

totalidade nas suas múltiplas dimensões”.   

 No primeiro contato com os alunos, tivemos o cuidado de 

esclarecer os objetivos e os propósitos que nos levaram a realizar este estudo, 

ressaltando as possíveis contribuições que poderiam  vir a dar à pesquisa. 

Assumimos também o compromisso de manter-lhes o anonimato e preservar a 

identidade de cada um. Em virtude disso, ao apresentarmos as falas de nossos 

entrevistados, optamos por representá-los pela letra P = professor, seguida de 

um numeral. Porque, mesmo estando exercendo atividades de direção ou de 

coordenação, todos se reconhecem como professores. 

Dos 10 alunos que participaram das entrevistas, seis são 

professores e atuam em escolas das redes públicas e privadas, três são 

diretores que atuam na rede pública, e um exerce atividade de coordenação 

em escola privada.  

 As entrevistas foram feitas individualmente, ocupando um 

tempo de no máximo 30 minutos por pessoa; foram gravadas; transcritas; e 

socializadas em momento posterior com os entrevistados para que  pudessem 

avaliar o resultado de suas falas. Vale destacar o clima de confiança e 
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cordialidade entre os entrevistados e o pesquisador, o que em muito contribuiu 

para a qualidade dos dados obtidos. 

Após a coleta dos dados, realizamos a pré-análise a fim de 

categorizá-los e tematizá-los à luz dos pressupostos teóricos que embasaram o 

estudo, fazendo o confronto com a verbalização dos sujeitos.    

Nessa perspectiva,  trabalhamos com a técnica de análise de 

conteúdo, tendo como aporte teórico os estudos desenvolvidos por Bardin 

(1979), Vala (1999) e Franco (2003).   

Segundo Bardin (1979: p.42.), a análise de conteúdo pode ser 

entendida como:  

 
 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 
 

 Na perspectiva de   Vala  (1999: p. 104),   
 
 

O material sujeito à  análise de conteúdo é concebido como 
resultado de uma rede complexa de condições de produção, 
cabendo ao analista construir um modelo capaz de permitir 
inferências sobre uma ou varias dessas condições de produção. 
 

 
O autor acrescenta ainda que, na  técnica análise de conteúdo, 
  
 

 Trata-se da desmontagem de um discurso e da produção de um 
novo discurso através de um processo de localização-atribuição de 
traços de significação, resultado de uma relação dinâmica entre as 
condições de produção do discurso a analisar e as condições de 
produção da análise. (p.104)  

 
 

A análise de conteúdo permite ao pesquisador fazer inferência, 

e produzir inferência, conforme Franco (2003: p. 25), é “la raison  d’etre da 
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análise de conteúdo”, e acrescenta: “... é a análise de conteúdo que confere a 

esse procedimento relevância teórica; uma vez que implica, pelo menos, uma 

compreensão, já que a informação puramente descritiva, sobre o conteúdo, é 

de pequeno valor”   sobre qualquer elemento da comunicação; Franco (op. cit. 

p. 21) ressalva que a técnica de análise de conteúdo nos possibilita entender 

“quem diz o que, a quem diz, com que efeito diz e por que diz”.  Essas 

questões podem ser consideradas em termos de uma pesquisa planejada, para 

diferentes propósitos. Conforme ela, o pesquisador pode e deve analisar 

mensagens a fim de produzir inferência sobre:  as características do texto, as 

causas e / ou antecedentes das mensagens e os efeitos da comunicação. 

Acrescenta  ainda que 

 
 

toda  mensagem falada, escrita ou sensorial contém, potencialmente, 
uma  grande quantidade de informações sobre seu autor, suas 
filiações teóricas, concepções de mundo, interesses de classe, 
traços psicológicos, representações sociais, motivações e 
expectativas.(p.21) 

 
 
Consideramos ainda que estudos desenvolvidos por Minayo 

(1992) são bastante elucidativos para a compreensão do fenômeno por nós 

investigado; adotou-se  no processo de análise dos dados  uma concepção 

dialética, considerando que  essa perspectiva de trabalho situa os sujeitos em 

seu contexto concreto de vida, reconhecendo  os aspectos sócio-históricos e 

político-culturais como fundamentais em qualquer contexto.   
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3.4. O corpus documental 

 

Bardin (op. cit. p. 96-97) diz:  
 
 

Estando o universo demarcado, o gênero de documentos sobre os 
quais se vai efetuar a análise, é necessário, proceder-se à 
constituição de um corpus. O Corpus  é o conjunto de documentos 
tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos, 
a sua constituição implica, muitas vezes escolhas, seleções e regras. 
 
 

Neste estudo, adotamos a  regra de pertinência, uma vez que 

os documentos selecionados são adequados enquanto fonte de informação, de 

modo a corresponder aos objetivos que suscitam a análise. O conteúdo 

manifesto no projeto do curso de especialização em administração escolar e 

coordenação pedagógica, na Resolução nº 01 de 03 de abril de 2001 

CNE/CES e na Resolução nº 01 de abril de 2000 CCEPE/UFPE, e a fala dos 

alunos do curso foram objeto de análise. Procurou-se desvendar o que revelam 

(conteúdo manifesto)  e o que omitem (conteúdo oculto) através da análise  de 

inferência.  

A pesquisa documental teve como corpus o estudo dos 

documentos oficialmente produzidos pelas instâncias responsáveis, a saber: o 

Parecer 977/65, que define a pós–graduação brasileira;  a LDB. Lei 9.394/96 – 

Artigo 44, inciso III   Artigo 64;  a Resolução 01 de 03 de abril de 2000 

CCEPE/UFPE;  A Resolução CNE / CES nº 01 de 03 de abril de 2001; a 

Resolução 01/2001 CPPG/ UFPE; o Projeto do Curso em análise, sua 

fundamentação político-pedagógica e sua consistência teórica. 
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Quadro 5.   Resumo do corpus documental 

Parecer 977 / 65 
Autoria de Newton Sucupira. Definiu as Normas da 
Pós-Graduação. Stricto Senso e Lato Sensu.  

Resolução Nº 01,  de 03 
de Abril de 2000 

CCEPE / UFPE – Estabelece Normas para 
Organização e Funcionamento dos Cursos de 
Especialização Lato Sensu  na UFPE. 

 Resolução Nº 01 / 2001 
Dispõe sobre as Atribuições da Comissão de Pós – 
Graduação e Pesquisa dos Centros Acadêmicos da 
UFPE 

 Resolução CNE / CES 
Nº 01 de 03 de Abril de 
2001 

Estabelece normas para o funcionamento de 
Programas e Cursos de Pós – Graduação. 

 
Projeto do Curso de 
Especialização 

Administração Escolar e Coordenação Pedagógica.  

Projeto Acadêmico  Centro de Educação / UFPE 

 

Considerando que a técnica de análise de conteúdo exige por 

parte do pesquisador o seguimento de determinadas etapas, Bardin (op. cit) 

apresenta três etapas processuais para análise de conteúdo: a primeira é 

chamada de pré-análise e corresponde à organização do material, dos 

questionários, das entrevistas, dos documentos etc.; essa  é a  fase que a 

autora chama de leitura flutuante; a segunda etapa é a descrição analítica que 

corresponde a um estudo mais aprofundado do material selecionado, sujeito a 

interpretações, hipóteses e sínteses;  e a terceira etapa corresponde à fase de 

interpretação referencial, onde o pesquisador, com base nos elementos 

organizados nas fases anteriores, constrói relações, faz inferências e procura 

desvendar o conteúdo latente das mensagens e dos documentos. Com base 

nesse esquema, adotamos os seguintes procedimentos:  

� Problematização do fenômeno em estudo, tendo como referência  

a análise do contexto onde ele se processa 
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� Levantamento  bibliográfico e leitura flutuante 

� Aprofundamento teórico das categorias definidas na perspectiva 

de melhor compreender o fenômeno investigado 

� Definição dos instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

� Coleta e análise dos dados, tendo como aporte teórico os autores 

selecionados. 

Para isso, adotamos a abordagem dialética, qualitativa, 

processual, que nos possibilitou, a partir da leitura do conteúdo manifesto dos 

documentos e da fala dos alunos, fazer inferência no sentido de revelar,  

desvendar e questionar   significados e intencionalidades. 

Dessa forma, nossa intenção foi desenvolver um estudo crítico 

da pós–graduação lato sensu, entendendo-a como um modelo de formação  

continuada bastante procurada pelos profissionais da educação, que cada vez 

mais vem se configurando no interior das universidades e faculdades de forma 

desordenada e fragmentada. Buscamos compreendê-la de forma 

contextualizada, em sua totalidade, e, para isso, fez-se necessário demarcar 

alguns fatores que possam ter contribuído para sua desarticulação e sua 

fragmentação. Admitimos que esses fatores podem estar ligados a uma série 

de questões como: (1) ausência de mecanismos de avaliação e regulação, 

numa perspectiva formativa reguladora processual e qualitativa por parte das 

instâncias superiores, como a Universidade e o MEC; (2) crescentes  

exigências de qualificação profissional, postas pelo  mercado de trabalho cada 

vez mais escasso e seletivo; (3)  falta de uma política orgânica entre esses 

cursos, a graduação e os sistemas de ensino público, nos contextos externos e 

internos da Universidade; e (4) ainda, a progressão funcional que nessas 
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últimas décadas tornou-se bandeira de luta dos sindicatos no processo de 

implantação de plano de cargos, salários e carreira, nas redes oficiais de 

ensino. Partindo dessa complexidade, entendemos que são necessários 

estudos sobre a origem da pós–graduação lato sensu, a importância desses 

cursos no cenário atual, as possíveis razões de sua expansão e os 

mecanismos legais que os vêm regulamentando. 
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CAPITULO 4 

 

CONTEXTUALIZANDO AS DEMANDAS DA 

ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU NA UFPE 
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A história do ensino superior brasileiro, 

no século XX, pode ser dividida em 

dois grandes períodos: antes e depois 

da implantação da pós – graduação. 

 

Newton Sucupira. 

 

 

 

 

4.1. Origem da Pós-Graduação lato sensu 

 

Ao lançar a pedra fundamental da pós–graduação no Brasil, o 

Parecer 977 / 65 do extinto Conselho Federal de Educação, cujo relator foi o 

professor e conselheiro Newton Sucupira, ficou instituído que os cursos de 

especialização denominados de Lato Sensu se incluíam  na categoria  

especialização e aperfeiçoamento; seu caráter foi definido com objetivos 

técnico-profissionais, que, posteriormente, foi conferido e reafirmado na 

Reforma Universitária pela Lei 5.540/68,  que também  deu autonomia às 
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instituições universitárias  e poder para ministrá-los, criá-los,  encerrá-los e 

recriá-los conforme a demanda.   

A partir de então, esses cursos cresceram em ritmo 

desordenado. A ausência de normas que os regulamentassem, o rigor seletivo 

para o ingresso em programas de mestrado e doutorado e a criação de Leis 

Federais (Lei nº 6.182/74 e Decreto nº 76.924/75), que passaram a dar direito a 

acréscimos salariais, que variam entre 10 e 15% do salário base para 

professores do Magistério Superior, tornou-se o caminho mais fácil para a 

qualificação docente. Dessa forma, a especialização lato sensu configurou-se 

como uma certificação intermediária entre a graduação e o mestrado e também 

como prévia preparação para o ingresso do professor nos programas de 

mestrado. Conforme Sucupira Apud Oliveira (1995: p.11), “A proliferação 

desses cursos que já na década de 1970 foi motivo de preocupação por parte  

do Conselho Federal de Educação quanto à qualidade dos mesmos”. Em 

virtude disso, em  1977,  foi criada uma comissão para disciplinar os títulos de 

qualificação dos docentes propostos no processo de autorização e de 

reconhecimento dos estabelecimentos superiores, objetivando definir o modelo 

de cursos de especialização e aperfeiçoamento que passavam a ser 

reconhecidos e validados pelo Conselho, através das Resoluções 14/77 e 

12/83. Essa orientação não obrigava as universidades e as escolas isoladas a 

seguirem as normas estabelecidas, no entanto determinava que o Conselho 

somente reconheceria e validaria os certificados emitidos por essas instituições 

se  os cursos fossem organizados conforme as normas estabelecidas nessas 

Resoluções.   
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Ao diferenciar a pós-graduação lato sensu da stricto sensu fica 

evidente que os objetivos de ambas assumem amplitudes diferenciadas, 

enquanto o texto do parecer limita-se apenas a conceituar categoria lato sensu; 

a pós–graduação stricto sensu  foi tratada com maiores detalhes, como um 

sistema regular que prepara os profissionais de alta qualidade para o ensino, a 

pesquisa e a extensão, o que constitui um dos fins da universidade, como 

afirma Sucupira Apud Oliveira (1995: p. 10), 

 
 

A primeira designa todo e qualquer curso que pressupõe a 
graduação, tais como de especialização ou aperfeiçoamento, a 
segunda constitui o sistema regular de cursos que se supersupõem a 
graduação com objetivos mais amplos de formação cientifica, cultural 
ou profissional de alto nível, parte integrante do complexo 
universitário, em caráter permanente, necessária à realização dos 
mais altos  fins da universidade em sua condição atual. 
 
   

Para organizar e controlar a proliferação indiscriminada do 

sistema de pós-graduação stricto sensu no país, coube ao  CFE a incumbência 

e a competência de estabelecer os critérios, o que não ocorreu com a 

modalidade lato sensu, ficando, à mercê  de cada instituição, elaborar  seus 

próprios critérios, o que prevalece até os dias atuais. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, no parágrafo VII do artigo 9º, 

estabelece que “cabe à União baixar  normas gerais sobre a oferta de cursos 

de pós–graduação”;  no entanto, nota-se que, em relação à pós-graduação 

stricto sensu , há um detalhamento rigoroso sobre as exigências, as normas, os 

pré–requisitos para autorização e avaliação dos cursos, enquanto, a  PGLS, 

por ser encarada como modalidade de ensino não-regular ao sistema de 

ensino, é tratada com bastante flexibilidade, o que faz parecer que a própria 

legislação a trata como um apêndice no interior das universidades  (grifo 
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nosso).  Oliveira (op.cit. p.48) ressalva que, pelo fato de as universidades 

desfrutarem de autonomia, “reserva-se o direito de continuarem livres para 

definir os critérios de organização e funcionamento dos cursos de PGLS”.  

 

 

4.2. A importância dos cursos de especialização  

 

Do contexto contemporâneo, uma das características mais 

marcantes é a rapidez com que se processam as mudanças em todos os 

campos da atividade humana, mudanças já referidas no capítulo I deste 

trabalho, provocadas pelo advento das ciências e tecnologias que, ora dão 

origem a novos conhecimentos,  ora são provocadoras de sua expansão, e, em 

conseqüência disso, ampliam novos campos do saber que impulsionam a 

diversidade de especializações.  

No início do século XX, ao estudar o processo de racionalização 

do mundo moderno, o sociólogo Max Weber, em ensaio Intitulado A ciência 

como vocação5, já anunciava que a ciência tinha entrado em fase de 

especialização e que nesse processo de racionalização predominariam os 

especialistas. Dessa forma, os diplomas educacionais passaram a ser base 

para o recrutamento. Até meados do referido século, as universidades pouco 

contribuíram para o desenvolvimento social; seu despertar inicia-se a partir do 

final da II grande Guerra Mundial, provocado pelo crescimento demográfico e 

propiciado pela concentração de capital e pela intervenção do Estado, 

                                                
5 Cf. WEBER, Max. A ciência como vocação. in Ensaios de sociologia. Rio de Janeiro, Editora 
Guanabara, 1982. 
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objetivando diminuir a crise nos países de economia capitalista. Segundo 

Oliveira (1995: p.20)  

 
 

Em face das transformações científicas e sociais, verificou-se uma 
tendência no sentido de qualificar e especializar as pessoas, já que 
poucos profissionais podiam realizar suas tarefas somente com a 
instrução obtida no sistema tradicional de ensino. A valorização da 
educação, anteriormente limitada ao âmbito do mundo acadêmico, 
passa a ser, em função das necessidades do setor produtivo, cada 
vez mais demandado pelas organizações. 

 
O impulso do conhecimento provocou significativas 

transformações nos sistemas  educacionais em todo o mundo. No Brasil, por 

exemplo, na década de 1950, a graduação representava o último nível de 

ensino; os que desejassem prosseguir em sua carreira eram obrigados a 

estudar no exterior, custeados pela própria família. Com o vertiginoso processo 

de urbanização e o acelerado crescimento populacional que caracterizaram as 

décadas  de 1950 a 1960, os sistemas de ensino foram obrigados a ampliar a 

oferta de ensino, estimulados pelo acelerado processo de industrialização  que 

caracterizava a sociedade brasileira; conseqüentemente, esse processo 

provocava  nova exigência para o ingresso no mercado de trabalho, a 

qualificação profissional.  

Dessa forma, o ensino da pós–graduação passou a ser 

imprescindível nas universidades brasileiras, em virtude do avanço das 

ciências e das tecnologias, bem como as demandas do mercado de trabalho, 

que passaram a evidenciar a impossibilidade de a formação na graduação 

atender às exigências impostas pelo progresso das ciências, o que veio a 

provocar, por volta da década de 1970, a institucionalização da pesquisa.  
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Essas exigências passaram a ser bem mais acentuadas a partir 

dos anos 80 / 90, culminando com a abertura democrática e a crescente 

expansão das tecnologias em todos os setores da atividade humana, o que tem 

provocado e motivado os trabalhadores em educação, principalmente pelo fato 

de trabalharem com a construção do conhecimento, a desenvolverem  

iniciativas no sentido de realizar cursos de aperfeiçoamento e de  pós–

graduação, uma vez que, dentro da lógica cartorial, passa-se a atribuir 

significativo valor simbólico ao certificado, conferido pela legislação brasileira e 

pelo  mercado de trabalho, pois o simples fato de o sujeito possuir um diploma 

já lhe assegura maior oportunidade no escasso e concorrido mercado de 

trabalho. Por  conta disso, cada vez mais cedo, tão logo se conclui um curso de 

graduação, a tendência tem sido  ingressar imediatamente na pós–graduação. 

Como se observa, a qualificação tornou-se critério para a empregabilidade e 

para ascender na hierarquia organizacional e na salarial.  

Isso se evidencia na fala de um dos entrevistados, que diz:  

 
 

Na graduação os professores reforçavam a necessidade de iniciar a 
pós-graduação tão logo terminasse a graduação, pois essa já não 
mais dava segurança no trabalho, fui percebendo que minhas amigas 
de turma tão logo terminavam a graduação ingressavam numa pós, aí 
eu também resolvi fazer o mesmo (P. 1). 
 
 

O mercado impõe a aquisição de competências teóricas e 

práticas que envolvam processos sócio-comunicativos, que abranjam 

conhecimentos e atitudes para desenvolver certas capacidades de análise, de 

pensar estrategicamente e de formular alternativas criativas diante dos desafios 

que o mundo moderno impõe. Frente  a isso, torna-se cada vez mais evidente 

que o conhecimento adquirido em determinado nível de ensino logo se torna 
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obsoleto; há os que defendem que os diplomas deveriam ter prazo de validade, 

o que vem a reforçar a importância da formação continuada. Dessa forma, 

diante das novas demandas por educação,  novos modelos de formação vão 

se configurando na sociedade, e, entre esses modelos, os cursos de 

especialização lato sensu que têm sido os que mais  se expandiram  no interior 

das universidades.  

No campo da educação, a partir da promulgação da Lei 

9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tem-se evidenciado 

com maior freqüência esse discurso sobre a formação continuada, tanto no 

meio dos profissionais da educação quanto no interior das instituições 

formadoras; e os cursos de especialização lato sensu emergiram como uma 

alternativa de formação continuada. Para ilustrar o que acabamos de afirmar, 

vale salientar que, na Universidade Federal de Pernambuco, de acordo com 

dados fornecidos pela Pró–Reitoria de Pesquisa e Pós–Graduação 

(PROPESQ), esses cursos se expandiram de um total de  22, em 1996, para 

um  de 86 cursos em 2003, conforme revelam os dados dos gráficos a seguir, 

quanto à quantidade de cursos existentes e o número de alunos matriculados. 

Os gráficos a seguir  mostram a evolução da Pós-Graduação da 

UFPE e o número de alunos matriculados, conforme relatório da 

PROPESQ/UFPE 2002. Os dados são reveladores  e assumem um caráter 

explicativo, ao mesmo tempo que também nos levam a refletir sobre a 

necessidade de se pensar uma  política de ensino superior mais sistêmica e 

orgânica no interior da universidade, articulada com a graduação e a pós-

graduação, e entre estas e os demais sistemas de ensino 
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Gráfico 1. 

 
Nº de Cursos de Especialização na UFPE no período d e  1996-20036.  

 Ano 96 97 98 99 00 01 02 03 

Especialização 
22  35  46  65  84 86 86 86 

 

 

 

Gráfico 2.  

 Nº de alunos de Especialização na UFPE no período d e  1996-2002. 

 Ano 96 97 98 99 00 01 02 

Especialização 791  988  1390  2683  4182  4205  4165 
 

 
  

                                                
6 Fonte: PROPESq. 2003 
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Os gráficos revelam um crescimento ascendente, tanto no 

número de cursos quanto no número de alunos matriculados entre 1996 e 

2000, e certa estagnação entre os anos 2000 e 2003. Voltando o olhar para o 

contexto, percebemos que é exatamente no ano 2000 que ao nível local, entra 

em vigor, a Resolução nº 1 de abril de 2000 da Câmara de Pesquisa e Pós – 

Graduação do Conselho Coordenador de Ensino,  Pesquisa e Extensão da  

UFPE, que estabelece normas para organização e funcionamento dos cursos 

de especialização que, entre outras coisas. No Artigo 32, anuncia a criação de 

uma comissão para avaliação periódica dos cursos de especialização.  

Em 2001, esse mesmo Conselho cria nova Resolução, a de nº  

01/2001, que dispõe sobre as atribuições da Comissão de Avaliação dos 

cursos. Possivelmente, essa tenha sido uma das razões da estagnação no 

período citado, uma vez que, nos períodos anteriores, os cursos aconteciam 

sem esse controle.     

Segundo Dourado (2001), esse crescimento na oferta de cursos 

de especialização nas universidades públicas se justifica também pela 

intervenção estatal nas políticas e reformas educacionais que se processaram 

nesta última década. As políticas educacionais que têm caracterizado estas 

últimas décadas sob a égide ideológica da globalização, ocasionaram, em 

maior ou menor escala, um crescente processo de privatização, levando o 

Estado a se desobrigar de assumir uma política de formação continuada dos 

profissionais de educação, mas, pelo menos, de criar instrumentos mínimos de 

regulamentação para a oferta de tais cursos; como, por exemplo, a Resolução 

Nº 01 do CNE/CES de 03 de abril de 2001, que  estabelece normas para 
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organização e funcionamento de cursos de Pós-Graduação. O Art. 6º dessa 

resolução diz: 

 
 

os cursos de Pós – Graduação lato sensu oferecidos por instituições 
de ensino superior ou por instituições especialmente credenciadas 
para atuarem nesse nível educacional independem de autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento e devem atender ao 
disposto nesta Resolução.   
 
 

Embora tais cursos sejam objeto de discordância em meio aos 

que defendem a gratuidade do ensino nas instituições públicas, eles vêm se 

multiplicando nos últimos anos, na UFPE, onde, por exemplo, somam-se 86 

cursos; esse número é representativo e superior aos cursos de licenciatura 

oferecidos nessa  instituição.  

Diante dessa proliferação desenfreada e ao mesmo tempo 

desarticulada na universidade e no sistema de um modo geral, o Conselho 

Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE (CCEPE),  no  Art. 25, 

alíneas “a”  e  “e” , do Estatuto da Universidade,  e considerando o disposto na 

Resolução nº  01 do CNE/CES de 03 de abril de 2001, criou a Resolução Nº  

01 / 2001, que dispõe sobre as atribuições da Comissão de Pós–Graduação e 

Pesquisa dos Centros Acadêmicos da UFPE e dá outras atribuições.  

Estabelece as normas para organização e funcionamento dos cursos lato 

sensu na universidade. Esses documentos  ressaltam: 

 

• O interesse da universidade em aperfeiçoar a organização e o 

funcionamento dos cursos de especialização 

• A proposta de regulamentação encaminhada pelas câmaras de 

Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG). 
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O Art. 1º dessa resolução, no que se refere às finalidades 

desses cursos, atribui à universidade a capacidade de “desenvolver e 

aprofundar os conhecimentos nas diversas áreas do saber”, e regulamentam 

alguns critérios, a saber:  

� Devem ser oferecidos a portadores de diploma de curso superior 

� São caracterizados por uma carga horária não-inferior a 360 horas; 

nestas, não-computado o tempo de estudo individual, podendo ter duração 

mínima de seis meses e máxima de dois anos  

� Exigência de título de mestrado e doutorado para lecionar no curso, não 

podendo ultrapassar ¼ de professores sem a titulação de mestre e de doutor 

� Criação de uma Comissão de Pós–Graduação e Pesquisa dos Centros 

Acadêmicos para avaliar periodicamente o desenvolvimento dos cursos de 

PGLS na Universidade.  

Parece-nos então que, em termos legais, existe uma proposta 

sistêmica e organizada, mas que, na prática, não se efetiva organicamente. 

Além do mais, esses cursos não passam pela  avaliação  da Capes e, em 

alguns casos, não exigem trabalho de conclusão,  como a monografia; e como 

se popularizaram nas instituições públicas e privadas, têm sido objeto de 

críticas e dúvidas quanto à sua efetiva contribuição ao processo de construção 

e de reconstrução  da prática pedagógica.  

Essa polêmica sobre o lugar e a forma como se processam os 

cursos de especialização lato sensu, fez gerar um documento datado de 29 de 

outubro de 2001, de autoria  da Diretora do Centro de Educação da UFPE,  

intitulado “Cursos de Especialização na UFPE”. Esse documento foi objeto de 

discussão e de deliberação no Conselho Departamental do Centro de 
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Educação da UFPE, encaminhado aos departamentos para apreciação e 

contribuição, e levado ao Conselho Universitário como contribuição do Centro 

de Educação para melhor redefinição da especialização na UFPE. Nele, a 

autora faz uma reflexão sobre o lugar e a forma como se processam os cursos 

de especialização na UFPE. Diz  que essa discussão deve se expressar 

através de uma dimensão mais ampla, considerando  o papel social das 

universidades públicas.  

A autora levanta ainda algumas questões relevantes sobre a 

relativa autonomia de que gozam as universidades, analisa a legislação que 

regulamenta esses cursos, reconhece que, do ponto de vista social, a demanda 

crescente por esses cursos na UFPE e no Centro de Educação é real, defende, 

ainda, que a universidade deve expressar o compromisso de atender às 

necessidades de formação da população, mas questiona em qual dos eixos 

básicos das atividades universitárias eles devem se expressar, que grau eles 

devem conferir. Se os mesmos ocorrem no espaço público, que são as 

universidades; não devem ser pagos, mas, ao mesmo tempo, dentro do 

contexto das reformas do ensino superior que se processa no contexto atual se 

propõe a diversificação de fontes de recursos. 

Diante disso, a autora apresenta sugestões para que se possa 

ampliar o debate em torno da regulamentação desses cursos e sugere limitar o 

percentual de tais serviços, para garantir a qualidade; atender somente às 

demandas institucionais, apreciando a relevância e o impacto social de cada 

uma delas; estabelecer convênios com instituições que garantam bolsas aos 

profissionais que freqüentam tais cursos; que jamais se ofereçam cursos 
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diretamente pagos pelos alunos; e garantir que parte desses recursos seja 

revertida para a instituição.  

No período (2000–2001), o Centro de Educação gerou 

acentuado debate sobre os cursos de especialização. Como fruto dessa 

discussão,  chegou-se a formar uma comissão interna, composta por três 

professores, com o objetivo de avaliar os cursos existentes, e, a partir daí, 

apresentar nova proposta. Apesar de essa iniciativa ter representado um passo 

significativo para se pensar um projeto mais sistêmico e orgânico na política de 

formação do Centro de Educação, não se conseguiu avançar em termos de 

sistematizar um plano de trabalho  e/ou  um indicador que aponte 

possibilidades de articulação desse com as redes, o que nos faz suspeitar que 

os cursos de especialização lato sensu continuam acontecendo  como um 

apêndice; ocupa-se um espaço físico, sem vínculo efetivo.   

Pelo exposto, fica evidenciado que a  polêmica sobre os cursos 

de especialização lato sensu  é real, e que parece existir um conflito revelado 

no interior desse Centro. Entretanto, parece demonstrar a falta de uma política  

articulada entre a graduação, a pós-graduação e os  sistemas educativos.  

A esse respeito, vale destacar a contribuição de Cunha 

(2001:p.7), que, ao se referir ao papel das universidades públicas, diz  “... a 

universidade deve ter o papel de capitanear o sistema educativo”,  o que 

parece implicar uma ação mais sistemática e intencional entre as demandas do 

sistema educativo e a oferta desses cursos na universidade.  

A título de ilustração, vale lembrar, que os cursos de 

especialização foram assunto destacado na Folha de São Paulo, em matéria 

publicada no dia 08 de maio de 2004, com o título “Ministério da Educação vai 
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fiscalizar curso lato sensu”.  A matéria anuncia que o MEC recebera um 

elevado número de  denúncias de irregularidade e  descumprimento das 

normas para oferta desses cursos, e, portanto, iria criar uma comissão com o 

objetivo de fiscalizar e regularizar o funcionamento desses cursos. Traz ainda 

em destaque a fala do Ministro da Educação, Tarso Genro, “Vamos dar um 

basta à desregulamentação que permitiu a proli feração de cursos de pós–

graduação sem qualidade em todo o p aís. Quem não adequar os cursos a 

normas e ex igências do MEC terá sua desativação determinada” (grifo 

nosso). 

Conforme anunciava a matéria, em 07 de maio de 2004,  tinha 

entrado em vigor a Portaria Nº 1.180/2004 do MEC, que institui  a  Comissão 

Especial de Acompanhamento e Verificação, integrada por três  representantes 

da Secretaria de Educação Superior  (SESu) e  por dois membros do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com a 

incumbência de acompanhar e verificar a exatidão do cumprimento das 

disposições estabelecidas na resolução CES/CNE nº 01, de 03 de abril de 

2001. O conteúdo dessa Portaria determina que: 

 

� compete à comissão requisitar das instituições, esclarecimentos 

acerca de seu projeto pedagógico 

� devem ser avaliadas in loco as condições de oferta dos respectivos 

cursos  

� deve ser elaborado parecer e encaminhado à SESu 

� a comissão supervisionará a organização de um cadastro nacional 

atualizado dos cursos ofertados pelas instituições e o 



 

 

106 

disponibilizará via internet pelo INEP, no prazo de trinta dias a partir 

de sua publicação 

� as instituições deverão, num prazo de noventa dias, a partir da data 

de publicação da Portaria, apresentar relatório circunstanciado, 

acompanhado de elementos que comprovem que seus cursos 

cumprem as exigências postas pela Resolução do CNE/CES, bem 

com incluir seus dados no referido  cadastro eletrônico e mantê-los 

atualizados.   

 

Essas questões apesar de ilustrativas, vêm confirmar que a 

polêmica sobre os cursos de especialização  é real, não somente nas 

instituições públicas, em virtude de sua proliferação também nas instituições 

privadas. 

Os dados a seguir mostram que esse fenômeno da proliferação 

desordenada não é local, uma vez que, pelo país inteiro, a PGLS vem 

acontecendo. É o que nos revelam os dados da CAPES, (Infocapes 1998): 

foram oferecidos em torno de 777 cursos de especialização pelo conjunto das 

universidades federais no ano de 1998, e, em relação ao mesmo ano, as 

instituições federais situadas no Nordeste ofereceram o maior número de 

cursos de especialização quando comparados com outras regiões do país.  

É o que revela a tabela a seguir, demonstrando a oferta da 

PGLS nas IFES (Instituições Federais de Ensino Superior) por região: 
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Quadro 6.   
 

Cursos de Especialização (PGLS)  oferecidos pelas IFES por região em 
1998.7 

 
Dependência 

Administrativa 
Brasil  Norte Nordeste Sudeste Sul 

Centro 

Oeste 

IFES 777 47 234 230 166 100 

 

Esses dados demonstram, por um lado, que tem havido 

crescente procura dos cursos de especialização, o que, no caso especifico da 

UFPE, vem sendo revelado pela significativa expansão ocorrida nos últimos 

anos. Esses dados apontam para a necessidade de realização de estudo 

sistemático dessa modalidade de formação, que vem se tornando objeto de 

interesse de profissionais que buscam melhor qualificação para ampliar suas 

oportunidades de trabalho. Dessa forma, cada vez mais educadores somam 

esforços no sentido de aprimorar sua prática docente;  por meio deles, 

tornando-se maior a consciência de que a melhoria da qualidade da educação 

necessariamente passa pela qualificação dos profissionais, considerando que 

formação inicial em nível de graduação já  não  corresponde às exigências das 

novas demandas educacionais; as práticas pedagógicas tornam-se obsoletas 

frente aos avanços tecnológicos e a constante e acelerada produção do 

conhecimento.  

É nesse sentido que esses profissionais da educação têm 

somado esforços  na busca de corresponder aos desafios que o mundo 

moderno lhes apresenta.  

                                                
7 Fonte: CAPES, 1999 
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4.3.   Possíveis razões da expansão da Pós Graduação na UFPE 

 

Não existe consenso sobre as possíveis razões para a 

ampliação da expansão dos cursos de especialização; no entanto,  alguns 

indicadores podem aproximar-nos de uma possível explicação. Como se sabe, 

na atual reforma promovida pelo Estado sobre o ensino superior, há orientação 

no sentido de excluir do principio da gratuidade algumas atividades 

universitárias; em 1996, o governo encaminhou ao Congresso Nacional um 

Projeto de Emenda Constitucional, PEC 370, que buscava alterar o Artigo 207 

da Constituição Federal; esse projeto  determinava que as atividades de 

extensão, tais como cursos de treinamento, de especialização e de 

aperfeiçoamento, por não serem cursos regulares e por se destinarem a 

públicos restritos e conferirem privilégios a determinados grupos que têm 

condições de custear seu aperfeiçoamento profissional, visto serem os 

mesmos de caráter profissional, deveriam ser excluídos desse principio.  

Esse projeto foi rejeitado pelo Congresso; no entanto, nenhuma 

alteração foi feita no sentido de coibir a cobrança de mensalidades dos alunos 

que buscam a realização desses cursos nas universidades públicas, o que, de 

certo modo, tem alimentado o conflito entre os que defendem a gratuidade e os 

que defendem a cobrança de mensalidades. Além dessa questão, pode-se  

atribuir o fenômeno da  expansão às seguintes causas:   

	 Ausência de mecanismos rigorosos de controle que regulamentem sua 

oferta; o que faz com que, gozando do princípio da autonomia, cada 

professor vinculado a determinado departamento possa encaminhar 

projeto para realização de curso  
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 Crescente demanda, que busca  melhor atualização de conhecimentos  

e qualificação profissional. 


 Imposição do mercado de trabalho que a cada dia torna-se mais seletivo 

e exigente quanto às habilidades profissionais, ou seja, profissionais 

mais qualificados  


 Esses cursos tornaram-se importante fonte de recursos para os centros 

acadêmicos, para as pró–reitorias que alimentam o discurso oficial da 

impossibilidade de sobrevivência da instituição exclusivamente com 

recursos oriundos do setor público 


  E, ainda, porque, conforme Weber (2000), esses cursos passaram a 

somar uma importante fonte de complementação de renda para os 

próprios professores, que, penalizados por   perdas salariais históricas,  

passaram a buscar nesses cursos novas fontes de renda.  

Oliveira (1995) acrescenta que os cursos de especialização se 

apresentam nestes últimos anos como um programa formativo, que tem sido 

reconhecido pelos profissionais que os buscam como um processo de 

formação continuada e uma preparação para o ingresso em outro nível de 

formação, como por exemplo, o mestrado. Isso se evidencia na fala da 

professora entrevistada, quando lhe perguntamos sobre o porquê da procura 

pelo curso de especialização.  Diz ela: 

 
 

Atualmente se fala muito da necessidade da formação e qualificação 
profissional como condição para a gente se manter atualizada, como é 
muito difícil entrar no mestrado, devido a concorrência, principalmente 
quando a gente está muito tempo sem estudar... então eu resolvi fazer 
uma especialização, para me preparar melhor já que tenho planos de 
fazer o mestrado (P. 3) 
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Na tentativa de interpretar e explicar a realidade acima traçada, 

Gomes (1999: p.1) define a PGLS no Brasil como “nebulosa”, e afirma que:   

 
 

A história da  pós – graduação lato sensu  no Brasil caracteriza-se 
pela nebulosidade. É bem verdade que esta tônica depende do 
observador: nebulosidade é a existência de normas mínimas num 
grande cipoal de regras ou, efetivamente, não existe clareza nos 
objetivos, na estrutura e nas características desse setor”.   
 

 
Dessa forma, podemos dizer que a importância deste estudo se 

justifica  pelo fato de buscar oferecer contribuições para aprofundamento das 

discussões na própria UFPE, sobre a PGLS e a polêmica por eles gerada.  

Segundo Sucupira (1995: p. 9), “a história do ensino superior brasileiro, no 

século XX, pode ser dividida em dois grandes períodos: antes e depois da 

implantação da pós–graduação”.  Esse autor foi o responsável pela 

regulamentação da Pós–Graduação no Brasil. De acordo com Oliveira (1995: 

p.34), “O Parecer 977/65, do Conselho Federal de Educação, de autoria de 

Newton Sucupira, foi o marco decisivo da pós–graduação no Brasil, teve como 

objetivo a conceituação da pós–graduação”.  

Data também desse ano, o início do primeiro Programa de Pós– 

Graduação no Brasil em nível de mestrado, que foi o da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro. Em 1969, o mesmo conselheiro foi o relator do 

parecer 77/69, aprovado em 11 de fevereiro de 1969, que regulamentou a 

implantação da pós–graduação no Brasil, e, também nesse ano, é instituído o 

Programa de Estudos Pós–Graduados em Psicologia Educacional da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. O Parecer 977/65 definiu a pós–

graduação em termos de mestrado e de doutorado e estabeleceu as normas 

gerais de sua organização e de seu funcionamento, fixou sua estrutura e suas 
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linhas básicas, que ainda hoje permanecem inalteradas em sua essência. Com 

base numa exegese do artigo 69 da então Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, Lei 5040/68, esse parecer formulou uma distinção entre pós–

graduação lato sensu,  e stricto sensu.   

Como está sugerido na denominação, os cursos de pós–

graduação, são entendidos, literalmente, como aqueles que se realizam após a 

graduação, condicionados, portanto,  ao pré-requisito de que seus alunos 

tenham previamente concluído algum curso de graduação. No contexto 

brasileiro, tornou-se corrente a distinção entre a pós–graduação lato sensu e a 

stricto sensu. Os primeiros, oferecidos em alguns casos em forma de extensão, 

assumem predominantemente as formas de aperfeiçoamento e de 

especialização, constituem uma espécie de prolongamento da graduação e têm 

como elemento definidor o ensino.  Na visão de Savianni (1996: p.26),  

 
 

De fato, esses cursos visam o aprimoramento, (aperfeiçoamento), ou 
aprofundamento (especialização) da formação profissional básica 
obtida no curso de graduação correspondente”. Já a pós – 
graduação stricto sensu, (mestrado e doutorado) possuem objetivos 
próprios voltados para a formação acadêmica,  traduzida 
especificamente para a formação de pesquisadores. Em razão dessa 
diferença é que se deu preferência ao termo programa para a pós – 
graduação stricto sensu e curso para a pós – graduação lato sensu. 

 
 

Essa distinção já se incorporou à história da pós–graduação no 

Brasil onde, comumente, utiliza-se a denominação Programas de Pós–

Graduação ou Programa de Estudos de Pós–Graduados quando se trata de 

Mestrado e Doutorado, e se usa sempre a denominação de curso de 

especialização ou curso de aperfeiçoamento quando se trata da pós–

graduação lato sensu.  Ainda conforme  Savianni, (op. cit p. 31), 
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A razão dessa distinção reside no fato de que o termo curso se liga 
diretamente ao ensino e seu centro é um elenco de disciplinas que 
os alunos devem cursar, tornando-se assim, uma característica 
específica. Já o programa de mestrado ou doutorado além de se 
voltar para o ensino, seu objetivo principal é formar pesquisadores, 
dessa forma, os alunos além de cursar um elenco de disciplina 
disposto em função da sua área de pesquisa, e no final,  deverão 
defender uma dissertação (Mestrado) ou uma tese (Doutorado)”. 
Essa distinção já foi também incorporada e consagrada na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei de nº  9.394/96 
promulgada em  20 de dezembro de 1996, estipulando em seu Artigo 
44: a educação superior abrangerá os seguintes cursos e 
programas: I – cursos seqüenciais...; II – de graduação...; III – de pós 
– graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 
e cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a 
candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam as 
exigências das instituições de ensino. 

 
 

Dessa forma, é possível que os cursos de  especialização ou de 

aperfeiçoamento se justifiquem  em conseqüência do avanço do conhecimento  

decorrente do desenvolvimento da pesquisa na área de educação e em todas 

as áreas do conhecimento, cujos resultados afetam o perfil profissional. Se 

assim for, a especialização vem se firmando na sociedade como algo que 

garante e possibilita aos alunos a assimilação de procedimentos ou resultados 

do avanço da pesquisa, ajustando seu perfil à nova realidade. Entende-se que 

o papel da universidade é cumprir o princípio da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão; essa seria a oportunidade de a mesma tomar 

para si a formação intencional e programada, articulada com as redes, e um 

projeto de formação que atendesse às necessidades mais emergentes de 

qualificação profissional. 
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4.4.   Caracterização da Pós-Graduação lato sensu, conforme a Resolução 

nº 01 de 03 de abril de 2001 do CNE/CES e a Resolução 01/2000 do 

CCEPE/UFPE 

 

Os cursos de especialização lato sensu pertencem à categoria 

pós-graduação pelo fato de exigirem diploma de curso superior como pré–

requisito para ingresso, no entanto apresentam-se diferentes dos cursos de 

pós-graduação stricto sensu,, que, de acordo com Oliveira (1995. 137), têm por 

objetivo “além da formação de professores e pesquisadores, capacitar 

profissionais de alto nível para o ensino, a pesquisa e a extensão”.  Enquanto, 

segundo essa autora, a especialização lato sensu está voltada para a formação 

técnico-profissional, sem intenção de abranger a totalidade do campo do saber; 

a stricto sensu abrange um conjunto de disciplinas destinadas a aprofundar, 

pelo estudo intensivo e sistematizado, os conhecimentos indispensáveis ao 

domínio de certa área do saber ou da profissão;  outro aspecto que diferencia 

essas duas modalidades de formação apresenta-se na regulamentação legal; 

enquanto a legislação para a pós-graduação stricto sensu é mais rigorosa em 

termos de normas e critérios, exigências de pré-requisitos no processo de 

entrada e de saída dos alunos, além de avaliações periódicas, os cursos lato 

sensu possuem apenas regulamentação flexível, a partir do interior das 

organizações promotoras, que gozam do principio da autonomia universitária. A 

partir de 1996, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei 9.394/96, no Art. 44, Inciso III determina que   

 
 

A pós – graduação, compreende programas de mestrado e 
doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, 
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abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que 
atendam as exigências das instituições de ensino. 
 
 

Atualmente, a definição nacional de normas para o 

funcionamento desses cursos encontra-se explicitada  na Resolução Nº 01 do 

CNE/CES de 03 de abril de 2001, a partir de seu Art. 6º, que  diz:   

 
 

os cursos de especiali zação lato sensu oferecidos por 
instituições do ensino superior ou po r instituições credenciadas 
para atuarem nesse nível educacional independem de 
autorização,  reconh ecimento e renovação de reconh ecimento e 
devem atender ao d isposto nesta Resolução  (grifo nosso). 
 
 

Entretanto, Isso parece mudar a partir da publicação da Portaria 

a que nos referimos, dependendo agora de autorização, reconhecimento e 

credenciamento para ofertar cursos lato sensu. Essa medida adotada pelo 

MEC se nos afigura ser bastante oportuna, uma vez que esses cursos parecem 

ter-se tornado importante fonte de renda para instituições públicas e privadas, 

que, em nome do capital, deixam a qualidade em segundo plano.  

Os artigos seguintes dessa resolução definem outros aspectos, 

como a carga horária de, no mínimo, 360 horas; a freqüência de, no mínimo, 

75% para os cursos presenciais; e a constituição do corpo docente de, pelo 

menos 50%, composto por mestres e doutores. 

No plano local, a resolução que orienta, regulamenta e 

estabelece normas para  o funcionamento dos cursos de especialização lato 

sensu é a Resolução 01 de 03 de abril de 2000 de CCEPE/UFPE. É bom 

lembrar que, no plano local, já havia orientação no sentido de definir 

regulamentos e normas de funcionamento desses cursos, antecipando a 

referida Resolução nº 1 do CNE/CES.  
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4.5. Modelo de expressão  da PGLS na UFPE 

 

Na Universidade Federal de Pernambuco, o órgão responsável 

pela aprovação e pela autorização dos cursos de especialização é o Conselho 

Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (CCEPE). O percurso para 

aprovação de determinado curso está definido na Resolução 01 de 03 de abril 

de 2000; essa resolução é específica da especialização lato sensu, que entre 

outras questões, determina que:  

 

� Art. 1º - a finalidade da especialização é desenvolver e aprofundar os conhecimentos 

nas diversas áreas do saber 

�

o artigo 7º determina que os cursos devem estar vinculados ao órgão proponente, ao 

programa stricto sensu, às diretorias dos centros acadêmicos, ao departamento ou ao 

conselho coordenador de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Conforme essa resolução, no artigo 8º, os projetos deverão 

apresentar os seguintes critérios: 

 

� A exposição de motivos para a oferta do curso, seus objetivos e sua  relevância  

� A estrutura curricular, incluindo as disciplinas e suas respectivas ementas, cargas 

horárias, número de créditos, professores, titulação e termo de responsabilidade para 

ministrar a disciplina 

� Nome do coordenador e do vice-coordenador pertencentes ao quadro efetivo da 

universidade com a titulação mínima de mestre 

� Metodologia do curso, número de vagas, público alvo, critérios para seleção e matricula 

dos candidatos 

�

Proposta orçamentária, contendo a previsão  das receitas e despesas. 
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Considerando o principio de autonomia, qualquer professor 

pode apresentar projeto de curso de especialização; nesse caso, o projeto 

deverá ser aprovado pelo Pleno do Departamento no qual está lotado; em 

seguida, deverá também ser aprovado pelo Conselho Departamental do Centro 

Acadêmico; e, por último, deve ser enviado ao CCEPE para parecer final de 

aprovação e autorização. Conforme as determinações legais, o curso só 

poderá iniciar-se a partir do parecer final da Pró-Reitoria de Pós – Graduação, 

apesar de o processo de inscrição e  seleção ocorrem antes do parecer final. 

As Câmaras de Pesquisa e de Pós-Graduação do Conselho 

Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE criaram ainda a 

Resolução nº 01/2001, aprovada em 12 de julho de 2001, que regulamenta o 

artigo 32 da Resolução 01/2000 do CCEPE, que anuncia que a Pró-Reitoria 

deverá avaliar periodicamente cada curso, com base em seu relatório final e 

em informações complementares, fornecidas por seus coordenadores ou pelo 

colegiado e, para isso, cria a Comissão de Avaliação com o objetivo de apoiar 

a PROPESQ no processo de avaliação periódica dos cursos de especialização 

dos centros.  Essa  resolução tem por finalidade definir as atribuições da 

Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa dos Centros Acadêmicos da UFPE, 

dando-lhes também outras providências, tais como: 

 

 Diagnosticar as dificuldades e necessidades das atividades de pesquisa e de pós-

graduação (stricto e lato sensu) no âmbito do respectivo Centro, quanto a 

infraestrutura, recursos disponíveis e manutenção das salas de aula e laboratórios 

 Estimular a integração entre os cursos de pós-graduação e entre os grupo s de 

pesqu isa, interna e externamente (grifo nosso), através de identificação de áreas 
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de conhecimento ou linhas de pesquisa comuns, promovendo a integração de 

produtos e serviços culturais, artísticos, científicos ou de base tecnológica. 

 

Nota-se que os documentos legais que orientam e 

regulamentam o funcionamento da pós-graduação lato sensu na UFPE 

anunciam perfeita sintonia entre a universidade e seu corpo normativo, e os 

centro promotores desses cursos. No entanto, a análise da realidade 

pesquisada não revela o que é anunciado nos documentos legais, o que se 

percebe é o isolamento dos cursos no interior da universidade e o 

distanciamento das redes oficiais de ensino, podendo ser os mesmos 

caracterizados como  território  livre, ou, como diz Gomes (1999: p. 1), “terra de 

ninguém”, que, em muitos casos, atentam para critérios meramente comerciais, 

de atendimento à lógica do mercado, tão peculiar às políticas neo-liberais, e 

com baixo nível de qualidade. 
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CAPÍTULO 5 

 

O CURSO EM ANÁLISE: PROJETO ORGÂNICO OU  POR DEMANDA 

ESPONTÂNEA 
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O projeto pedagógico de um curso 

(qualquer que seja) terá que fazer 

opções, definir intencionalidades, e 

perfis profissionais, decidir sobre os 

focos decisórios do currículo 

(objetivos, conteúdos, metodologias, 

recursos didáticos). 

 

Ilma Passos 

 

 

 

 

5.1. Contextualizando as demandas na UFPE 

 

Os cursos de especialização lato sensu oferecidos pelo 

Departamento de Administração Escolar e Planejamento Educacional do 

Centro de Educação da UFPE tiveram  origem em meados da década de 90. A  

gestão escolar,  o planejamento educacional, a supervisão escolar e a 

coordenação pedagógica são as áreas específicas do conhecimento desses 

cursos. Como se sabe, os anos 90 foram marcados por profundas 

transformações na sociedade, em virtude dos avanços técnico–científicos que 

de certa forma obrigaram os profissionais de diversas áreas e inclusive os 



 

 

120 

profissionais da educação, em virtude de lidarem diretamente com o 

conhecimento, a buscar alternativas de formação na tentativa de acompanhar e 

compreender as transformações que então se processam no contexto 

societário. No campo da educação, a década de 90 foi também contextualizada 

por intensas discussões, que originaram a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, que, entre outras coisas, amplia as atribuições dos 

profissionais da educação em seu fazer pedagógico e no processo educacional 

como um todo. As exigências sócio-pedagógicas atribuídas aos profissionais 

da educação, e as implicações postas pelo mercado de trabalho contribuíram 

de forma significativa para que esses profissionais buscassem alternativas de 

atualização em seu processo de formação continuada; e, nesse contexto, os 

cursos de especialização lato sensu  configuraram-se como  alternativa viável 

para satisfazer os interesses imediatos daqueles que necessitavam, por 

iniciativa própria, ou por forças  externas a seu campo de atuação profissional  

melhor qualificação profissional. E foi nesse cenário que o Departamento de  

Administração Escolar e Planejamento Educacional do Centro de Educação da 

UFPE encontrou campo fértil  para iniciar como um dos pioneiros a oferta 

desses cursos. Foram, de 1995 até o final de 2003, nove cursos oferecidos, 

com um total de vinte turmas concluídas. O curso que faz parte da amostra 

desta pesquisa foi o  de especialização denominado  “Administração Escolar e 

Coordenação Pedagógica”, uma vez que estava se iniciando no momento em 

que ingressávamos no programa de pós–graduação da UFPE.  A análise do 

curso contemplará seus pressupostos teóricos, sua estrutura metodológica, sua 

proposta curricular, seus objetivos, e a avaliação feita pelos sujeitos nele 

envolvidos, a partir da importância e dos motivos que os levaram a realizá-lo.  
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5.2. Caracterização do curso  

 

O Curso de Especialização em Administração Escolar e 

Coordenação Pedagógica possui carga horária de 390 horas, já excluído o 

tempo para a monografia de conclusão; apresenta o corpo docente, composto 

por dezesseis professores, sendo dez com título de mestre e seis com título de 

doutor; é coordenado por duas professoras com título de doutor; e é 

programado para ser desenvolvido em três semestres consecutivos, sendo 

que, nos dois primeiros semestres, em forma de módulos, são oferecidas as 

disciplinas que compõem o currículo; as aulas acontecem de segunda a sexta 

–feira nos horários das 8 às 12h para a turma do turno da manhã, e das 19 às 

20h para o turno noturno. Conforme orientações prescritas na resolução que 

orienta e regulamenta os cursos de especialização, a freqüência obrigatória 

para aprovação deverá ser de 75%. O terceiro semestre do curso é destinado à 

produção da monografia de conclusão. Conforme consta na proposta do 

projeto do curso, as disciplinas se destinam a aprofundar os fundamentos 

teórico-metodológicos do fenômeno educativo. O enfoque central da proposta 

do curso são as áreas de ensino, da gestão escolar e da coordenação 

pedagógica, enfatizando as relações democráticas e o trabalho coletivo, com o 

objetivo de melhorar  a qualidade dos serviços prestados pela escola. Podemos 

verificar na proposta do curso  o que Veiga (2000: p. 185) chama de  dimensão 

utópica, pois, segundo ela,  

 
 

Todo projeto tem uma dimensão utópica, isso significa, na verdade, o 
futuro “a fazer”, um possível a se transformar em real, uma idéia a 
transformar-se em ato ... Nesse sentido,a utopia será sempre algo 
realizável num futuro próximo, um tornar possível, uma possibilidade 
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de existência. Essa perspectiva reforça o caráter político da educação 
e valoriza o papel social da universidade e do projeto político 
pedagógico voltado para o desenvolvimento de um projeto histórico de 
transformação da ordem social 

 
 
A proposta pedagógica do curso compõe um leque de doze 

disciplinas, que contemplam temáticas amplas, abrangendo o contexto 

educacional, a saber: 

� Dinâmica de grupo e relações humanas 

� Metodologia do estudo e da pesquisa 

� Educação, cultura e cidadania  

� Legislação educacional brasileira 

� Educação em Pernambuco 

� Planejamento e financiamento da educação  

� Gestão da educação com bases democráticas 

� Coordenação pedagógica e organização coletiva escolar 

� Perspectivas didático-pedagógicas da educação básica e superior 

� Avaliação institucional e da aprendizagem 

� Projeto político pedagógico escolar 

� Informática educativa.  

Nota-se que a proposta curricular do curso apresenta elementos 

inovadores no enfoque sobre a gestão; a proposta curricular compõe-se, não 

apenas de disciplinas voltadas para a gestão escolar e a coordenação 

pedagógica, daí por que se justifica uma demanda significativa de profissionais 

de outras áreas realizando o curso. Ë o que ilustra o depoimento a seguir: 

 
 

O motivo da escolha pelo curso é que o mesmo apresenta uma 
proposta interessante na composição das disciplinas e que contempla 
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questões muito amplas no campo da educação e, como hoje, o 
professor é obrigado a saber de tudo um pouco, eu acho que esse 
curso contribui para isso.... além do mais é oferecido na federal...(prof. 
6) 
 
 

Entendemos que a proposta do curso reflete bem a opinião da 

professora, a análise dos programas das disciplinas aponta para essa 

perspectiva de trabalho, os temas de estudo perpassam por conteúdos que 

abrangem questões de cidadania, cultura, financiamento, legislação, avaliação, 

informática, dentre outras. Os objetivos, a metodologia e a bibliografia são 

atualizados e apontam em tese para o desenvolvimento de alternativas 

emergentes de um processo de trabalho coletivo, solidário, tendo em vista o 

desempenho de práticas com vistas à qualidade da educação. 

Outro aspecto que merece reflexão e que ainda diz respeito à 

proposta curricular é a ausência de disciplinas que abordem questões das 

políticas públicas de organização e de gestão educacional, da relação 

educação / estado e descentralização, e nos parece que, na proposta do  

curso, o foco passa a ser direcionado apenas para a escola,  uma vez que vem 

se discutindo no contexto societário que os processos de formação continuada 

precisam levar em conta proposta que possibilite ampla compreensão do 

mundo do trabalho, da cultura organizacional, e a interface com a gestão; uma 

vez que, entendido como instrumento de ação política, voltado para superação 

de lacunas na formação e para o atendimento de necessidades pessoais e 

profissionais dos que os buscam, deve estar sintonizado com uma nova visão 

de mundo, expressa, conforme Veiga (op. cit.), no paradigma emergente de 

ciência e de educação, a fim de garantir  formação global e crítica (ANFOPE), 

para os envolvidos nesse processo, como forma de capacitá-los para o 
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exercício da cidadania, da formação profissional e do pleno desenvolvimento 

pessoal.  

É dessa forma que temos construído  nossa concepção sobre o 

projeto de um curso de especialização, de forma orgânica, com vistas à 

construção da identidade como um todo, ou seja, com articulação entre a 

universidade e as redes oficiais de ensino.  

O projeto de um curso deve ainda considerar o princípio da 

complexidade que permeia as relações universidade x sociedade; a teia de 

inter-relações complexas existentes. Uma vez que, no princípio dialético, tudo 

está para tudo, nada está isolado, existindo solitário, de si para si. Tudo co-

existe e interexiste com todos os outros seres.  

Desse modo, não existe um projeto de curso isolado. Ele tem 

que ser parte de um projeto institucional, que também é parte  de uma 

universidade, que é parte de um sistema educacional, que é parte de um 

projeto de sociedade. É nesse sentido que o principio da complexidade procura 

considerar as relações entre as partes e o todo, em movimentos processuais 

de interligação e de unicidade, de modo a constituir o todo.    

Percebemos que o curso, no processo de desenvolvimento 

metodológico, adota uma prática fundada no que autores como Candau (1995), 

Tardif (2002), chamam de  lógica disciplinar fragmentada, onde cada professor 

desenvolve sua disciplina sem estabelecer relações com as outras, 

constituindo-se como unidades autônomas fechadas sobre si mesmas e de 

curta duração e, portanto, de pouco impacto sobre os alunos. Conforme Tardif 

(op. cit.  p. 242), 
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Esse tipo de formação e concebido segundo um modelo aplicacionista 
do conhecimento: onde os alunos passam um certo tempo assistindo 
aulas baseadas em disciplinas e constituídas, a maioria  das vezes, de 
conhecimentos disciplinares de natureza declarativa... mal enraizados 
nas ações cotidianas. 
 

 

Comungamos com o pensamento desse autor quando defende 

que  é preciso não  exatamente esvaziar a lógica disciplinar e conteudista dos 

programas de formação, mas é necessário abrir espaço para a lógica da 

formação profissional que reconheça os alunos como sujeitos do processo, que 

precisam ter o domínio ou a compreensão da complexidade das relações 

sociais que se dão entre  educação / escola e sociedade, para realizar 

intervenções nesses espaços, enquanto exercício coletivo de cidadania, e não 

apenas como alguém que necessite de conhecimentos disciplinares e 

informações procedimentais.  

É preciso, ainda, reconhecer os alunos como alguém que tem 

uma história profissional, uma prática pedagógica fundamentada nos saberes 

da experiência e, portanto, deveriam ter  direito de expressar algo a respeito de 

sua trajetória.  Isso fica evidente na fala de uma das entrevistadas: 

 
 

...Não vou dizer que o curso não seja bom, ele é muito bom, os 
professores também são muito bons, mas a gente percebe uma falta 
de articulação entre as disciplinas, até mesmo conteúdos 
sobrepostos...falta também, em algumas disciplinas, espaço para que 
os alunos discutam seus problemas, socializem suas 
experiências...acho que isso traria um enriquecimento maior para 
todos. (P. 3)     
 
 

A fala dessa professora reforça a necessidade de  pensarmos 

os projetos que tenham a pretensão de investir na melhoria da qualificação 

docente, de tomar as necessidades desses profissionais como elemento basilar 
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para o planejamento de suas ações. Acreditamos que, ao trazer suas 

experiências cotidianas para serem discutidas e socializadas em um programa 

de formação continuada, os profissionais tenham  oportunidade de revisitar sua 

própria prática.  

Dentro desse contexto, o encontro entre as vivências escolares 

e as formulações teóricas ganham sentido potencializado, favorecendo o 

desenvolvimento de uma atitude reflexiva.    

 Um dos pressupostos anunciados na proposta do curso  

considera que  as práticas pedagógicas têm-se mostrado inadequadas, frente  

aos desafios sociopedagógicos e a heterogeneidade que caracterizam o 

paradigma contemporâneo,  fruto das transformações advindas da nova forma 

de organização mundial; e essas mudanças têm a ver com a função da escola, 

sua estrutura e sua organização, seus conteúdos, seus métodos, e, nesse 

sentido, são também exigidas de seus profissionais adequações e adaptações 

a essa nova realidade; e, portanto,  propõe, entre outras questões, ampliar a 

discussão sobre cidadania, participação, autogestão nas práticas cotidianas 

das escolas e de seus agentes, propiciando a ampliação do debate em torno  

do trabalho coletivo e integrado na escola, tendo em vista a qualidade. 

Notamos que essa iniciativa de aprimoramento docente parte do pressuposto 

de que boa parte dos profissionais da educação precisam superar lacunas em 

sua formação, tanto do ponto de vista conceitual como do metodológico, e 

apostam na estruturação de atividades que enfatizam um determinado 

referencial teórico.   

E, nesse sentido, a formação continuada pode ser o instrumento 

fundamental, o eixo norteador que garanta aos profissionais uma sólida 
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formação, que, entre outras coisas, possibilite o domínio das novas linguagens 

que se processam no cenário atual, como instrumentos reflexivos de trabalho. 

Se pensada nessa perspectiva, a formação continuada deixa de 

ter um ranço conteudista de natureza declarativa, Tardif (op. cit), e passa a 

contribuir de forma significativa, buscando, de forma articulada, construir 

respostas para enfrentar os desafios que a prática cotidiana lhe impõe. É esse 

processo que Nóvoa (1995) chama de modelo propício para aquisição, 

construção  e socialização de conhecimentos coletivos e significativos.   

Analisando a formação continuada dos profissionais da 

educação, autores como Santos (1998), Nóvoa (1992), Porto (2000), Marin 

(2000),Veiga (2002),  Silva (2002), e outros  demonstram que existem na 

sociedade vários caminhos e alternativas que proporcionam a formação 

continuada, e que esses caminhos têm sido buscados pelos profissionais da 

educação. Esses autores comungam da idéia de que a proposta que 

fundamenta o projeto da formação continuada, seja ela desenvolvida por 

instituições credenciadas, seja tendo a escola como lócus  privilegiado para a 

formação, não pode deixar de basear-se  em alguns pressupostos, entre eles, 

o da garantia de espaço de reflexibilidade crítica e coletiva da profissão e da 

prática.  

Em tese, o projeto do curso analisado parte do princípio de que 

a formação continuada deve garantir a discussão sobre os problemas 

vivenciados por esses profissionais no cotidiano e os conduzir para a 

autonomia para que, diante das dificuldades e das indefinições educativas, 

possam desenvolver alternativas reflexivas, posturas e atitudes pedagógicas  

proativas, coerentes e responsáveis.   
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No caso desta pesquisa, estamos tratando da formação 

continuada realizada na Universidade, através de curso de especialização, de 

natureza mais prolongada e com metodologia diferenciada das capacitações 

em serviço realizadas no local de trabalho.  Não defendemos a idéia de que 

deve ser a universidade, a instituição exclusiva para a formação continuada 

dos profissionais da educação, mas não podemos deixar de reconhecer que 

tem sido para ela que, nos últimos anos, contingente significativo dos 

profissionais da educação têm se direcionado, e reconhecido o papel que ela 

tem desempenhado, vem desempenhando e pode desempenhar. E, ainda, é 

bom lembrar que o simples fato de voltar à universidade para se especializar 

renova a auto-estima desses profissionais, possibilita o contato com outras 

experiências e perspectivas de trabalho, melhora o desempenho e alimenta o 

sonho de ingressar no mestrado, como foi demonstrado na construção do 

perfil.  

Dessa forma, defendemos a idéia de que sejam os 

profissionais da educação protagonistas de suas escolhas, uma vez que 

acreditam que a volta à universidade para trocar experiências com outros 

parceiros de profissão os ajuda a melhorar no campo pessoal e no profissional,  

permitindo-lhes apropriar-se de novos saberes e linguagens, por isso devemos 

apoiá-los. No entanto, os resultados nos revelam que um curso de 

especialização, que vem tendo a regularidade na oferta, e o reconhecimento da 

demanda,  não vem acontecendo como resultado de um projeto orgânico e 

articulado dentro de concepções nucleares defendidas enquanto política do 

Centro de Educação, caracterizando-se como um apêndice  existente na 

estrutura acadêmica. E  é assim que tem se expressado a pós- graduação lato 
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sensu  na UFPE, considerando que, no Relatório de Avaliação Institucional 

(1998), esses c ursos são citados apenas como outras atividades de 

ensino (grifo nosso), e, no Centro de Educação, não existe sequer um 

documento que sinalize  alguma proposta de relação articulada entre o ensino 

de graduação e o da pós–graduação. No entanto, deveria ser no projeto 

político pedagógico que essas questões deveriam expressar-se.  

 Reconhecemos que na gestão que marcou o período de 1997– 

1998,  houve significativo avanço nas discussões sobre uma proposta 

pedagógica para o Centro de Educação, e, nela, sinalizava-se o discurso da 

articulação entre o ensino de graduação e o da pós–graduação. O item II da 

minuta do documento que trata da organização do Projeto Acadêmico do 

Centro de Educação anuncia a perspectiva de  integração entre as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos no centro, em parceria com o 

mestrado e os cursos de especialização, consorciando-se com as redes oficiais 

de ensino do Estado de Pernambuco e os movimentos sociais organizados 

para pôr em prática as políticas por eles traçadas. No  entanto, como tem sido 

uma prática corriqueira de descontinuidade no campo  político–administrativo, 

essa discussão não teve continuidade nas gestões que se sucederam, na 

perspectiva de transformá-los em objetivos e metas próprias para uma possível 

efetivação.  

Isso ocorre, conforme Candau (op. cit), em virtude da 

supremacia do modelo clássico de formação continuada sobre a perspectiva 

emergente.  No modelo clássico, ela situa os cursos oferecidos em espaços 

considerados tradicionalmente como produtores de conhecimento científico, 

como as universidades. Nesse modelo, encaixam-se os cursos de 
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especialização lato sensu. Segundo essa autora, a formação  continuada 

pensada dentro da lógica  da racionalidade técnica pode assumir uma 

perspectiva conteudista e disciplinar, desarticulada e dicotômica  entre teoria e 

prática.  

Esse modelo considera que compete à universidade a produção 

do conhecimento, enquanto, aos profissionais, cabe, exclusivamente, a 

aplicação, a socialização e a tradução de tais conhecimentos na sala de aula. A  

nosso ver, isso tem ocorrido exatamente por falta de  maior articulação entre as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Postos como atividade de 

extensão, pressupõe-se que os cursos de especialização sejam situados como  

campo fértil para a leitura da realidade através do ensino e da pesquisa, o que 

demandaria uma política de articulação entre as redes oficiais de ensino e as 

instituições promotoras desses cursos, para um trabalho de investigação / 

articulação mais complexos sobre as problemáticas existentes nessa realidade.  

Assim, tudo indica que teríamos os cursos oferecidos a partir de 

relações mais orgânicas entre a universidade e as redes; e as necessidades 

individuais, coletivas e profissionais  passariam a ser o elemento indicador da 

oferta desses cursos, amenizando, assim, as controvérsias internas existentes 

sobre as razões de quem oferece e como oferece, e as razões dos que os 

procuram.   

Os objetivos anunciados na proposta do curso direcionam-se na 

perspectiva do aprofundamento teórico–metodológico e didático pedagógico do 

trabalho desenvolvido nas escolas através da apropriação e da atualização de 

conhecimentos no campo da gestão e da organização do trabalho escolar. Os 

fundamentos legais que orientam a proposta do curso baseiam-se na 
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constituição de 1988, destacando-se aí a gestão e descentralização dos 

sistemas de ensino, tornando-se tema relevante e recorrente nos fóruns 

especializados onde se discutem formas de transição de modelos burocráticos 

e tecnicistas de gerenciamento da educação para práticas descentralizadas e 

autônomas.  

Esses pressupostos teóricos que embasam a proposta do curso 

nos lembram o que vem sendo discutido sobre os modelos, concepções e 

tendências da formação continuada a partir do final da década de 80,  mais 

acentuada nos anos 90; e são bastante elucidativas as contribuições de 

Candau (1996), quando analisa os modelos clássicos e os  emergentes de 

formação; de Porto (2000), quando analisa as tendências estruturantes e  

interativo-construtivistas; e de Silva (2002), quando analisa as modalidades de 

formação continuada.   

Apóiam-se, ainda, nos dispositivos  da Lei 9.394/96, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 14, incisos I e II, onde se inclui a 

incumbência  dos profissionais da educação da participação e da elaboração 

do projeto político pedagógico da escola, bem como da participação da 

comunidade, por meio de conselhos escolares ou equivalentes, na definição da 

proposta da escola, balizando, assim, a gestão democrática, na gradativa 

autonomia pedagógica, administrativa e financeira, assegurada no artigo 15 da 

referida lei. 

  O projeto do  curso atende às exigências legais previstas na 

Resolução  01/2001 de CNE/CES e na Resolução 01/2000 de CCEPE/UFPE, 

apresenta suporte teórico conceitual, com uma bibliografia bastante atualizada, 
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além do corpo de professores com reconhecida experiência no campo da 

educação e no ensino superior.  

Em virtude de sua regularidade na oferta e da expressiva 

demanda, falta-lhe articulação com as redes de ensino, no sentido de 

diagnosticar as necessidades de formação; faltam-lhe, também, articulação e 

integração com a graduação e o programa de pós–graduação do Centro de 

Educação, uma vez que vem se processando de forma desarticulada e isolada, 

e não como processo de formação continuada para os profissionais da 

educação, de modo a atender às demandas reais escolares e às não- 

escolares e àquelas mapeadas no interior do Centro de Educação, pela 

universidade, pelo Departamento ou pelo curso. 

Essa necessidade  de articulação vem sendo postulada  por 

autores como Alarcão (2001), Marin (2000), Nóvoa (1991), Porto (2000), 

Santos (1998); vem sendo também defendida pelos  documentos produzidos 

pela ANFOPE e por outras entidades educativas, que defendem a formação 

continuada dos profissionais da educação a partir de seu contexto de trabalho 

e das necessidades de formação, buscando associação entre  teoria e prática, 

e  articulação das instituições promotoras da formação com as redes de ensino. 

Isso implica, necessariamente,  mudança estrutural na cultura organizacional  

das instituições promotoras desses cursos, que deveriam levar em 

consideração, no momento em que pensam  seus projetos, conhecer quais são 

as reais necessidades dos profissionais que buscam esses cursos. Implica 

também que os professores que ministram as disciplinas teriam que ter  

capacidade de trabalhar de forma articulada, transformando suas aulas em 

laboratórios, proporcionando, dessa forma, espaços para que os sujeitos 
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possam  também socializar suas experiências profissionais, enquanto processo 

de reflexão / ação / reflexão  crítico-criativa, com vistas a ter impactos em suas 

práticas.  

Tais reflexões, no entanto, não podem  se restringir à busca de  

aprimoramento de aspectos técnicos do aprender, uma vez que o crescimento 

profissional envolve também o auto-conhecimento, a autonomia, e o 

compromisso político.  

 

 

5.3. As razões e as motivações dos profiss ionais da educação para 

realização do curso 

 

Perguntamos aos professores quais suas motivações  para 

realização de um curso de especialização. A pergunta se fez no plural em 

virtude dos estudos realizados por Nóvoa (1997), Pacheco e Flores (1999) e 

outros que apontam perspectivas pessoais, profissionais e organizacionais no 

processo de formação e profissionalização. As razões dos professores 

entrevistados apontam para essa perspectiva; no plano pessoal, as respostas 

correspondem a necessidades concretas de auto-desenvolvimento 

expressadas na fala da entrevistada, quando afirma: 

 
 

Até bem pouco tempo a gente terminava um curso superior e achava 
que estava pronta (formada) para toda a vida... Hoje a gente tem a 
consciência que é preciso estar buscando sempre novos 
conhecimento, atualização constante, porque as coisas têm mudado 
de forma muito rápida, e aquilo que a gente aprendeu, vai ficando 
obsoleto. (P. 3)    
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No tocante ao campo profissional, as necessidades buscam 

satisfazer o reconhecimento do profissional como sujeito inserido num contexto 

e num grupo, isso que Nóvoa (op cit) chama de necessidades profissionais, 

reconhecimento e organização enquanto categoria, valorizando a progressão e 

a carreira funcional. Esse elemento também é bastante representativo na fala 

dos sujeitos.  

 
 

Nos últimos anos, os professores através de seus sindicatos têm 
conseguido algumas conquistas importantes, entre elas vale destacar 
o plano de cargos, salários e carreiras, já implantados em algumas 
redes... por exemplo onde eu trabalho já temos o plano de cargos, e 
uma das condições para progressão é a titulação... isso tem levado 
muita gente a fazer cursos de pós – graduação. Outra coisa importante 
também e que talvez possa ser considerada uma razão para voltar a 
estudar e principalmente fazer um curso de especialização seja os 
concursos públicos que agora exigem prova de título... se o individuo 
não tem, as vezes não é aprovado por conta disso... até passa, mas 
não fica por que não tem título... já aconteceu comigo. (P. 9) 

 
 

A fala dessa professora reflete exatamente o que orienta o 

artigo 67, inciso IV da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394/96,  

que “prevê a progressão funcional baseada na titulação”... e isso, de acordo 

com Veiga (1998: p. 86),  “acentua a progressão na carreira do magistério”.   

Além das necessidades pessoais e profissionais, há também as 

exigências organizacionais refletidas pelas mudanças socioeconômicas e 

tecnológicas que se processam na sociedade de forma muito acelerada e que, 

de uma forma ou de outra, impõem às organizações exigências de resultados 

satisfatórios. Isso se evidencia também na fala de uma das entrevistadas: 

 
 

Atualmente, há uma cobrança muito grande por resultados 
satisfatórios, por inovação na prática e por qualidade dos serviços 
prestados pela escola à sociedade, seja ela pública ou privada. No 
meu caso que trabalho na rede privada, essa cobrança é bem maior... 
em virtude da concorrência entre as escolas. E não só por isso, a 
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gente sente pessoalmente essa necessidade... senão é mandada 
embora. (P. 6) 
 
 

A fala dessa professora revela ainda que o medo do 

desemprego e a competitividade no âmbito da exterioridade passam a ser 

considerados forte razão exterior  para a busca da realização, da formação 

continuada, muito mais como uma forma de auto-realização pessoal e 

profissional do que necessariamente vinculada às promoções que venha a 

receber, uma vez que os incentivos econômicos após a conclusão são quase 

inexistentes ou insignificantes. 

Dentre outras motivações apresentadas pelo sujeitos, são 

interessantes os indicativos extraídos do quadro do perfil desses profissionais 

no que tange aos planos pessoais e profissionais que tinham em mente ao 

realizar o curso. Os indicadores confirmam o caráter profissionalizante  

atribuído a esses cursos, considerando que as expectativas em face do curso 

apontam a necessidade de ampliação e atualização dos conhecimentos, a 

melhoria no desempenho do trabalho que já executam, a preparação para o 

mestrado e a capacitação para o mercado de trabalho. Já no campo das 

razões, vale destacar o reconhecimento do valor simbólico do certificado 

emitido pela universidade pública, a qualidade do corpo docente e o valor das 

mensalidades. O que nos leva a crer que o valor cobrado na mensalidade 

desse curso fica abaixo do valor de mercado cobrado por outras instituições. 

Como se sabe, a clientela desse curso é composta por profissionais que, na  

grande maioria, são oriundos das redes públicas, penalizados pelos arrochos 

salariais atribuídos pelas políticas neo-liberais que têm marcado as políticas de 

governo nas ultimas décadas.   
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5.4. Apreciação que os alunos fazem do curso 

 

De modo geral, os professores (100%) dos  entrevistados fazem  

apreciação positiva do curso, consideram que as trocas de experiências e 

convivências profissionais  com outras realidades são bastante enriquecedoras, 

principalmente quando o professor que leciona determinada  disciplina estimula 

a participação dos alunos, abrindo espaço para que as experiências 

vivenciadas nos locais de trabalho  sejam socializadas. A fala de uma das 

entrevistadas revela bem isso 

 
 

Há professores(as) que têm uma visão diferente do processo de 
ensino.... em vez de somente transmitir o que está determinado pelo 
programa da disciplina, também abrem espaço para que os alunos, 
que também são professores para que possam socializar suas 
experiências práticas vivenciadas na escola onde trabalham. Isso é 
bom porque a aula torna-se um debate. (P. 10) 
 
 

Esse é um aspecto que vem sendo amplamente defendido 

pelos teóricos que analisam a formação inicial e a continuada dos profissionais 

da educação filiados à ANFOPE, à ANPEd, dentre outras, que acreditam que, 

ao possibilitar a reflexão sobre as experiências cotidianas para serem  

socializadas e discutidas, os programas de formação continuada possibilitam a 

oportunidade para que esses profissionais revisitem  sua própria prática, pois 

se considera que qualquer programa de formação que pretenda investir na 

melhoria da ação docente precisa tomar as necessidades desses profissionais 

como um elemento basilar para o planejamento de suas atividades.   

Esse espaço de reflexão e de socialização promovido pelo 

professor é destacado por outra professora, ressaltando já uma funcionalidade 
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do curso em ações desenvolvidas na escola. É o que revela o depoimento de 

uma aluna que exerce o cargo de diretora de escola. 

 
 

A partir de discussões propiciadas pelo grupo em sala de aula, eu 
pude promover algumas experiências na minha escola, coisas 
simples, mas que tiveram resultados significativos... promovemos 
debates sobre o trabalho em equipe, sobre avaliação de 
desempenho... levamos colegas que trabalham em outras escolas 
para discutir conosco, isso foi muito positivo.  (P. 7) 
 
 

Boa parte dos entrevistados, (80%), alegam dificuldade de  

maior aproveitamento do curso, pois são trabalhadores com mais de um 

vínculo empregatício, e, por conta disso, têm dificuldade em se dedicar 

integralmente aos estudos, uma vez que saem muito cedo de casa, vêm para a 

universidade e vão direto para o trabalho. Alegam a ausência de incentivo das 

redes a que estão vinculados, tanto no que diz respeito à dispensa temporária 

para estudo, quanto na ajuda de custo. É o que revela o depoimento a seguir: 

 
 

Mesmo que exista no discurso oficializado   de que os profissionais 
da educação  precisam se atualizar... capacitar para melhor 
desempenhar o seu trabalho, o Estado coloca a maior dificuldade. 
Não existe incentivo, o que existe, e quando se consegue, é apenas 
a liberação de 50% da carga horária, mesmo assim é uma 
burocracia muito grande... a gente fica é desestimulada, porque o 
salário é muito baixo, mesmo que se trabalhe dois expedientes como 
é o meu caso, fica muito pesado pagar a mensalidade  (P. 5). 
 
 

A fala dessa professora revela a situação da grande maioria dos 

profissionais da educação, penalizados pelo excesso de trabalho,  pelos baixos 

salários, e pelas condições degradantes de trabalho que têm norteado os 

rumos das políticas educacionais. Esse aspecto tem sido considerado um 

entrave na busca de qualificação pessoal, uma vez que o pagamento do curso 

chega a comprometer o orçamento doméstico dos profissionais.  
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Boa parte dos entrevistados, (70%), consideram a proposta do 

curso inovadora, por tratar de temáticas diversificadas, como cidadania, 

legislação, planejamento, avaliação, didática, financiamento da educação, uma 

vez que essas temáticas, cada vez mais, têm feito parte da organização 

curricular das escolas, e a evolução da sociedade vem designando aos 

profissionais da educação um conjunto mais amplo de atribuições e de 

funções,  que, nem sempre, estão preparados para enfrentar. Tais 

considerações remetem à necessidade de se repensar e de se rever os atuais 

processos de formação inicial e continuada desenvolvidos, no sentido de 

reconceituá-los, aperfeiçoá-los e  reconstruí-los, adaptando-os à realidade dos 

novos tempos, a partir do delineamento  de uma proposta de formação 

continuada que favoreça, ao mesmo tempo, a construção da  formação / 

profissionalização docente técnica, ética e política.   

Outro aspecto muito relevante na fala dos entrevistados é o 

reconhecimento da universidade pública como status diferenciado, centro 

produtor e difusor do conhecimento (grifo nosso), assim como o 

reconhecimento da qualidade do corpo decente. Isso já se evidenciava no 

quadro em que traçamos o perfil dos alunos matriculados. Esse 

reconhecimento  conferido ao status universitário, em nosso entender, deverá 

ser interpretado como um dos grandes desafios que a universidade terá que 

enfrentar, para fazer valer o principio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão.  A idéia que vimos construindo neste trabalho é a de que 

a universidade, através dos mecanismos e estruturas de que dispõe, tem como 

função diagnosticar e capitanear junto às redes oficiais de ensino as 

necessidades de formação de seus profissionais.   
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Dentre outros aspectos da avaliação que os alunos fazem do 

curso, há o das lacunas existentes, que podem ser caracterizadas como de 

ordem didático-pedagógica, operacional e econômica. Dos entrevistados, 

(90%) apontam deficiência  na infraestrutura inadequada, sala de aula com 

mais de 40 alunos e com pouco espaço, dificultando a organização ambiental; 

os serviços de consulta bibliográfica e xerox são muito deficitários na visão dos 

alunos, além de aulas pouco criativas e pouco atraentes, ministradas por 

determinados professores com uso de técnicas de transmissão de conteúdos 

desvinculados da realidade, ou seja,  teoria sem ligação com a prática. 

Os alunos também se sentem pouco inseridos e/ou incluídos  

nos acontecimento pedagógicos e culturais desenvolvidos no interior do Centro 

de Educação, em virtude da falta de articulação, tanto dos coordenadores do 

curso, quanto das demais coordenações existentes no Centro de Educação.  

Inclusive, recentemente (2004), houve uma representação junto aos dirigentes 

do CE e da UFPE, impetrada por alunos especiais do Programa de Mestrado 

desse Centro Acadêmico, ressentindo-se por não poderem fazer empréstimos 

de livros nas bibliotecas existentes. Isso vem confirmar a hipótese que temos 

construído de que os cursos de especialização parecem ser um apêndice no 

local onde se desenvolvem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

UM NOVO COMEÇO 
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De tudo ficaram três Coisas... A 

certeza de que estamos sempre 

começando; a certeza de que é 

preciso continuar; e a certeza de que 

podemos ser interrompidos antes de 

terminar... Então, façamos da 

interrupção um caminho novo, da 

queda um passo de dança, do medo 

uma escada, e da procura... um 

encontro. 

 
Fernando Sabino 

 

 

 

 

A preocupação central deste estudo constituiu em problematizar 

e analisar os modelos de cursos de especialização na UFPE na perspectiva da 

formação continuada.  Ao cumprirmos nossa tarefa investigativa,  acreditarmos 

que os objetivos traçados foram atingidos; cabe agora anunciar algumas 

considerações que achamos pertinentes no sentido de que as questões aqui 

suscitadas  sirvam de objeto para provocar um redimensionamento nas 

propostas de cursos de especialização na Universidade Federal de 

Pernambuco, uma vez que esses cursos são uma realidade cada vez mais 

recorrente nos diversos centros acadêmicos. 

A universidade pública, apesar da crise histórica pela qual vem 

passando, ainda é uma instituição de reconhecido valor e com um significativo 
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grau de confiabilidade; essa questão foi expressivamente apontada pelos 

alunos do curso de especialização quando lhes perguntamos as razões da 

escolha da UFPE para realização do curso; isso legitima o status de que 

gozam as universidades públicas, e a crença no valor simbólico do certificado 

expedido por elas; e não só isso,  mas também o reconhecimento no quadro 

profissional docente, apontado como o mais preparado para desenvolver o 

processo de formação continuada dos profissionais da educação.  

A pesquisa aponta que o advento e a expansão da pós–

graduação lato sensu fez despertar  nos professores o desejo e a necessidade 

de continuar aprendendo, em virtude da emergência das novas teorias, das 

transformações, que se processam no campo do conhecimento e das  

exigências postas pelo  mercado de trabalho cada vez mais seletivo. Outro 

aspecto que evidencia essa procura diz respeito à implantação de planos de 

cargos, salários e carreira, uma luta histórica das categorias representativas 

dos profissionais da educação, e já implantados por algumas secretarias de 

educação, além da inclusão nos editais de concurso público da exigência de 

prova de títulos para classificação. 

Esse movimento de retorno à universidade para qualificação 

profissional conseqüentemente deve provocar na instituição um repensar em 

sua dinâmica social, uma vez que essa foi pensada, em sua existência 

histórica, como aquela responsável pela formação inicial para o exercício de  

determinada profissão, e, hoje, sente-se obrigada a responder pela formação 

continuada daqueles que a ela retornam para buscar respostas no sentido de 

melhorar sua prática e atualizar seus saberes em virtude da emergência de 
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novas teorias. Enfim, contribuir para a materialização do princípio da 

indissociabilidade entre o ensino,  a pesquisa e a extensão. 

É nesse sentido que os cursos de especialização se 

apresentam como importante  instrumento para atender a essa crescente 

demanda que, por falta de projeto político  mais orgânico e sistêmico entre as 

redes em que trabalham e as instituições formadoras, tornam-se demandas 

espontâneas, alheias a qualquer instrumento de avaliação e de controle por 

parte de quem os promove, e, por conta, disso gerando controvérsias no que 

diz respeito à sua qualidade.  

Em virtude disso, os resultados da pesquisa nos levam a tecer 

algumas considerações: 

� Primeiramente, o diagnóstico nos fez concluir que a especialização lato 

sensu  funciona como apêndice no Centro de Educação e na própria 

universidade, uma vez que, nos relatórios de avaliação institucional, a 

referência feita a essa modalidade de formação aparece apenas como  

aspecto quantitativo 

� Inexistência de articulação entre os programas de pós–graduação 

(Mestrado e Doutorado) com os cursos de especialização. Esse aspecto 

é considerado relevante,  porque na fala dos entrevistados aparece com 

muita expressividade a motivação para realização do curso como um 

caminho preparatório para o ingresso no mestrado, uma vez que, 

segundo os entrevistados, o acesso ao mestrado é difícil e exige  

preparação; e o fato de voltar à universidade para a realização de um 

curso de especialização, na visão dos professores, aumenta a 

possibilidade de ingresso no mestrado. Esse é um aspecto importante, 
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uma vez que, no processo de seleção, a análise curricular é levada em 

consideração a título de pontuação, e o fato de o candidato já ter 

realizado a pós-graduação aumenta suas chances de ingresso.    

�  Dessa forma, acreditamos que  a aproximação do mestrado com os 

cursos de especialização deveria ser inclusive um campo de pesquisa.  

Esse aspecto é relevante em virtude de que, nos últimos anos, em 

média, 95% dos alunos que concluíram ou estão em processo de 

formação nos cursos de especialização do Centro de Educação 

submetidos a  processo de seleção do mestrado foram aprovados  

� A pesquisa aponta ainda uma ausência de articulação entre a 

especialização lato sensu  e o curso de graduação (pedagogia); o 

projeto do curso de especialização sinaliza essa articulação  quando 

anuncia que é papel da universidade atender às demandas da 

qualificação profissional; no entanto, o que nos parece mais grave é que 

o próprio Centro de Educação sequer tem  Projeto Pedagógico 

sistematizado; mesmo que nos discursos venha se dando ênfase à 

articulação entre a formação inicial e a continuada  

� A ausência de projeto pedagógico que garanta a articulação entre 

graduação e pós–graduação  implica uma  contradição e ao mesmo 

tempo uma negação  no que se espera da função da universidade, que 

é a relação intrínseca e indissociável entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão 

� Os profissionais da educação, sejam da iniciativa privada ou das redes 

públicas, caracterizam-se como  demanda espontânea, uma vez que 

buscam o curso por iniciativa própria, assumem os custos, fazem 
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sacrifício para custear seus estudos;  mesmo que as instituições às 

quais estão vinculados, em seus discursos oficiais e em seus projetos 

políticos, defendam em tese a qualidade e a qualificação profissional, 

parecem não reconhecer a universidade como uma instituição séria no 

sentido de estabelecer parcerias e convênios para melhor desenvolver 

programas de formação a partir das necessidades dos profissionais; e a 

universidade deveria assumir o papel, conforme Cunha (2001:p. 7), de 

“capitanear o sistema educacional”, e, para isso, será necessário 

construir uma base de pesquisa sobre seus egressos e os de outras 

instituições que a ela retornam para especializar-se. Mas, para isso, vai 

ser preciso mudar muita coisa em seu interior, a começar pela 

fragmentação gerada pela estrutura departamental, construir uma 

cultura avaliativa e desenvolver um plano de trabalho integrado.   

� Se a pesquisa que ora concluímos aponta para a necessidade de que os 

projetos de curso de especialização sejam articulados com o projeto 

institucional e o projeto acadêmico, é necessário que a cultura de 

avaliação institucional, inclusive, já prevista no Artigo 32 da  Resolução 

nº 01 de 03 de abril de 2000, seja cumprida, já que nela estão  

estabelecidas normas para organização e funcionamento dos cursos de 

especialização, e o indicativo para que a Pró-Reitoria para Assuntos de 

Pesquisa e Pós–Graduação (PROPESQ) seja a instância responsável 

pela avaliação periódica de cada curso existente na UFPE. Essa 

Resolução determina ainda a criação de uma Comissão para proceder 

ao  acompanhamento desses cursos; no entanto, essa avaliação não 
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vem ocorrendo; o que ocorre é apenas apreciação dos relatórios finais 

de cada curso pelo Pleno Departamental e pelo Colegiado do Centro.  

� A falta de pesquisa sobre as necessidades de formação e a demanda 

espontânea fazem com que uma parte da clientela do curso seja 

composta por profissionais de áreas diversas, com formação inicial, e 

atuação profissional muito diversificada. Ora, entende-se que o objetivo 

da especialização seja direcionado a qualificar e a ampliar os saberes 

associados aos saberes da experiência. Esse é um problema que 

merece atenção por parte dos responsáveis pelo curso, a diversidade 

pode até ser um elemento enriquecedor; no entanto, na forma como vem 

acontecendo, tem-se caracterizado como instrumento de certificação 

onde a aquisição do certificado de especialista tem sido mais 

significativo do que os saberes agregados na qualificação desses 

profissionais. 

� Outro aspecto que, a nosso ver, merece um olhar crítico por parte da 

coordenação do curso diz respeito à produção da monografia de 

conclusão; observa-se uma variedade de temáticas que fogem ao 

núcleo central do curso, quando poderia ser orientada para uma 

investigação relacionada à sua própria prática pedagógica, no sentido de 

melhor compreendê-la. 

� O curso de especialização em análise apresenta propósitos consistentes 

voltados para a promoção de relações mais democráticas no processo 

educacional, voltados também para a construção de valores éticos,  de 

promoção da cidadania, da solidariedade, da diversidade e da 

reciprocidade entre os profissionais da educação; além do mais, é 
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coordenado por professoras de reconhecido valor e competência 

pedagógica no campo da educação; possui ainda um quadro de 

professores com elevado grau de formação, indicadores que por si só os 

qualificam para o reconhecimento do papel que desempenham no 

Centro de Educação; o que falta é um trabalho desses profissionais com 

os demais e com as redes oficiais de ensino no sentido de somarem 

esforços  para a promoção de parcerias articuladas para que essa 

qualificação parta das necessidades diagnosticadas para superação de 

problemas da prática em beneficio da educação como um todo, onde o 

principal beneficiado seja o aluno. 

� Por fim, se entendemos que a pós–graduação é um instrumento de 

capacitação e desenvolvimento de recursos humanos qualificados, é 

urgente pensar outro formato em consonância com as exigências socio-

pedagógicas que os novos cenários impõem à escola e 

conseqüentemente a seus profissionais em face das mudanças; e isso é 

possível através de projetos institucionais articulados; caso contrário, 

corre-se o risco de se tornarem cursos meramente mercantis, onde 

ocorre  troca de dinheiro por certificado. 

Finalmente, acreditamos ter contribuído de forma parcial para o 

debate em torno da formação continuada dos profissionais da educação no 

modelo oferecido no formato de curso de especialização lato sensu na UFPE,  

para demandas espontâneas. Todavia, faz-se necessário dizer que as 

indicações, as conclusões e as questões aqui expressadas devem ser 

interpretadas muito mais como uma síntese provisória do que como uma 

conclusão. Se assim for entendida, nossa contribuição representa não um 
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ponto de chegada, mas um ponto de partida para que outros estudos possam 

aprofundá-lo, tendo em vista a escassez de estudos no campo da pós–

graduação lato sensu aos níveis nacional e local. Portanto, caracterizando-se 

como um estudo exploratório, abre espaço para que outras pesquisas possam 

surgir nesse campo. 

Dito isso, essa investigação anuncia novas questões: 

� Necessidade de estudar os impactos da formação continuada 

realizada nos cursos de PGLS, na universidade e em outros “locus” 

sobre a prática pedagógica dos profissionais que os realizam. 

� Através dos mecanismos de que dispõe, a universidade poderá fazer 

um levantamento das necessidades de formação e qualificação dos 

profissionais junto às redes oficiais, para, a partir daí, pensar a 

proposta de curso de especialização. 

� O desenvolvimento de pesquisa sobre como se expressa a pós–

graduação lato sensu nos demais centros acadêmicos. 

� E ainda estudar questões de natureza pedagógica e mercantil desses 

cursos, considerando que tem sido esse um dos aspectos mais 

controvertidos na polêmica da oferta desses cursos no interior da 

universidade. 
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