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RESUMO

A presente pesquisa tem o objetivo de mostrar e discutir nas leis educacionais no
Brasil se ocorre hierarquia entre mestrado e doutorado. Devido, ao crescimento de
cursos de graduação houve a necessidade da criação de cursos de aperfeiçoamento
profissionais como de mestrado e doutorado com a finalidade de proporcionar o
desenvolvimento do país. Porém, desde a iniciação da implantação da pósgraduação stricto sensu nasceu uma erudição no meio acadêmico de que há uma
ordenação entre mestrado e doutorado. Este fato surgiu com o Parecer de Sucupira
em 1965, que mencionava tal subordinação entre os cursos. Contudo, a nova LDB
de 1996, informa que o requisito de acesso a tais cursos de pós-graduação cabe as
instituições educacionais legislar, esta lei só menciona que o candidato deve ser
graduado em curso superior. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica considerando
aspectos qualitativos através de contribuições teóricas dos autores como: Azevedo
(2010), Cavalcante (2000), Hostins (2006), Moraes (2010), Rauen (2006), Saviani
(2006), e Brasil (1951, 1961, 1965, 1968, 1971, 1988, 1996, ...) e outros. Assim, essa
pesquisa, foi dividida em seções: a primeira seção com o Levantamento histórico da
educação superior no Brasil, a qual inicia com a chegada da corte portuguesa no
Brasil até a criação da Lei de Diretrizes e bases da educação brasileira em 1996. A
segunda seção traz a representação histórica da pós-graduação no Brasil que tem
como marco inicial o Parecer Sucupira de nº 977/65 e finaliza com a nova CAPES
em 2009, ainda nessa seção um breve resumo da história e trajetória dos Planos
Nacionais de Pós-Graduação- PNPG. Finalmente na terceira seção, traz o
concp00peito de mestrado e doutorado e análise se há ocorrência ou não de
hierarquia entre mestrado e doutorado segundo a legislação vigente educacional, e
por fim, as considerações finais, mostrando que os objetivos da pesquisa foram
alcançados e norteados.
Palavras – chaves: Legislação Educacional, Mestrado, Doutorado, Hierarquia.
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ABSTRACT

The present research has the objective to show and to discuss in the educational
laws in Brazil if there is hierarchy between masters and doctorate. Due to the growth
of undergraduate courses, it was necessary to create professional improvement
courses such as master's and doctoral degrees in order to provide the country's
development. However, since the beginning of the implantation of the stricto sensu
post-graduation, a scholarship was born in the academic environment of which there
is an ordering between masters and doctorates. This fact arose with the Opinion of
Sucupira in 1965, which mentioned such subordination between courses. However,
the new LDB of 1996 informs that the requirement of access to such postgraduate
courses falls to educational institutions legislate, this law only mentions that the
candidate must be, graduated in higher education. A bibliographical research
considering qualitative aspects through theoretical contributions of the authors such
as: Azevedo (2010), Cavalcante (2000), Hostins (2006), Moraes (2010), Rauen
(2006), Saviani (2006) and Brazil 1951, 1961, 1965, 1968, 1971, 1988, 1996, ...) and
others. Thus, this research was divided into sections: the first section with the
Historical Survey of Higher Education in Brazil, which began with the arrival of the
Portuguese court in Brazil until the creation of the Law of Guidelines and bases of
Brazilian education in 1996. The second section presents the historical
representation of postgraduate studies in Brazil, which has the Sucupira Opinion no.
977/65 and ends with the new CAPES in 2009, still in this section a brief summary of
the history and trajectory of the National Plans of Post -Graduation- PNPG. Finally,
in the third section, it presents the concept of master's and doctoral studies and
analyzes whether or not there is a hierarchy between masters and doctorates
according to current educational legislation, and finally, the final considerations,
showing that the objectives of the research were achieved and guided.

Key words: Educational Legislation, Master's, PhD, Hierarchy.
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa partiu de indagações e problematizações vivenciadas
pela falta de informação dos próprios acadêmicos sobre se há ocorrência hierárquica
dos cursos da pós graduação stricto sensu, pois desde os movimentos intensos da
implantação de mais cursos de mestrado e doutorado no país houve uma
implantação da cultura de hierarquia entre mestrado e doutorado. Juntou-se ao
observar a falta de conhecimento dos próprios profissionais da educação com
relação a legislação educacional brasileira.
Por meios dessas observações, despertou-me o desejo de realizar a
pesquisar para responder as situações problemas como: Quais os principais pontos
históricos da educação superior no Brasil? Como foi a evolução histórica da pósgraduação stricto sensu no Brasil? Será que há a possibilidade de cursar doutorado
sem antes fazer curso de mestrado? Assim, essa pesquisa traz como tema: A
legislação educacional e a educação superior com foco na pós-graduação stricto
sensu, em especifico na análise da legislação sobre se há ocorrência de hierarquia
entre mestrado e doutorado.
Nas últimas décadas, com o crescimento dos cursos de graduação houve a
necessidade da criação de novos cursos de mestrado e doutorado com o propósito
de proporcionar um desenvolvimento mais eficaz ao país. Essas transformações
contribuíram para o crescimento e acessibilidade nos cursos de pós-graduação
stricto sensu aos graduados em curso superior e consequentemente a melhoria da
mão de obra no mercado de trabalho.
Percebe-se, que a educação no Brasil no tocante da pós-graduação, requer
uma urgência de melhorias ou reformas na legislação com intuito de ofertar acesso
aos cursos de mestrado e doutorado. Isso para os profissionais da educação das
regiões mais distantes para que possam mostrar seus conhecimentos e até mesmo
realidades regionais experimentos e pesquisas cientificas.
A pesquisa usada neste trabalho, teve cunho bibliográfica ou referência
quantitativa, na qual, consiste em buscar informações no acervo bibliográfico ou
referencial teórico da humanidade. A primeira fase é o Levantamento das fontes de
informação, conforme Medeiros (1996)1, possui três etapas: identificação,
1

MEDEIROS, 1996, p. 38 apud RAUEN, 2006, p. 55.
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localização e compilação: A identificação cuida do levantamento do material
existente por meio de catálogos, editoras, livrarias, órgãos públicos, entidades de
classe, universidades, bibliotecas; enquanto a localização das obras especificas
considera a determinação dos locais onde se encontram as informações
necessárias; e por fim, a compilação versa sobre a fase de obtenção e reunião do
material desejado que pode através de aquisição, empréstimo, ou consulta privada,
quando o material e de consulta exclusiva da biblioteca.
A segunda fase é chamada de Tratamento dos dados, que de acordo com
Rauen, (2006, p. 58), há dois procedimentos: leitura e fichamento, onde a primeira
aborda uma atividade fundamental em pesquisa, pois permite ampliar os
conhecimentos, obter informações básicas ou específicas, sistematizar pensamento,
enriquecer vocabulário e melhor entender o mundo. Por isso é necessário que
durante a leitura o pesquisador faça sublinhados, esquemas e resumo das
informações mais úteis para sua pesquisa e enquanto o fichamento trata-se da forma
de armazenar informações relevantes para pesquisa anotação em fichas para futura
utilização.
Depois das fases citadas o pesquisador começa a elaboração do texto
cientifico ou a dissertação propriamente dita. A partir de materiais já publicado como:
livros acadêmicos científicos, artigos, revistas especializadas, monografias,
dissertações de mestrado, teses de doutorado, palestras, leis, portarias, etc. que
expõe sobre a educação superior e a legislação educacional.
As principais referências bibliográficas que nortearam os objetivos dessa
pesquisa foram: Azevedo (2010), vem falar do manifesto da educação nova, com
suas reivindicações de transformar a educação que pudesse alcançar as massas
populares; Cavalcante (2000), fala da educação superior através de conceitos,
definições e classificações e Hostins (2006), norteia sobre Os Planos Nacionais de
Pós-graduação (PNPG) e suas repercussões na Pós-graduação brasileira.
Já Moraes (2010), vem reforçar sobre as inovações educacional na
Constituição de 1998; Rauen (2006), elaborar projetos, pesquisa bibliográfica,
dissertação, como usar citações, notas e referências. Saviani (2008), e Brasil (1951,
1961, 1965, 1968, 1971, 1988, 1996, ...), retrata as leis, pareceres e portarias da
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legislação educacional. Além destes, foram citados outros autores que deram
suporte e sustentação ao tema dessa pesquisa.
Assim, a pesquisa, foi dividida em seções: a primeira seção com o
Levantamento histórico da educação superior no Brasil, a qual inicia com a chegada
da corte portuguesa no Brasil até a criação da Lei de Diretrizes e bases da educação
brasileira em 1996; A segunda seção traz a representação histórica da pósgraduação no Brasil que tem como marco inicial o Parecer Sucupira de 1985 a
implantação da nova CAPES em 2009; ainda na nesta seção fala da trajetória e
estratégias dos Planos Nacionais da Pós-Graduação que impulsionam os cursos de
mestrado e doutorado. Já terceira seção o conceito de mestrado e doutorado e
análise se ocorre a hierarquia entre mestrado e doutorado conforme a legislação
educacional vigente, e por fim, as considerações finais, mostrando que os objetivos
da pesquisa foram alcançados e norteados.
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1.

CONTEXTO HISTÓRICO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: UMA VISÃO

GERAL

Os principais pontos históricos do Ensino Superior no Brasil, se deu início em
1808, ainda com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, desde então tem uma
ligação ao governo central, através do Ato Adicional de 1834, onde competia ao
governo de promover o ensino superior em todo o país.
Convêm trazer a luz, que em 1842 ocorreu a primeira experiência de criação
de um conselho na estrutura da administração pública, na área de educação, porém
foi no ano de 1846 que a Comissão de Instrução Publica da Câmara dos Deputados
propôs a criação do Conselho Geral de Instrução Publica.
Destarte, no início da Republica, a União renunciou o monopólio do ensino
superior, com a Constituição de 1891 em seu art. 34, outorgou ao Congresso
Nacional a competência privativa para legislar o ensino superior na capital e no art.
65, declarava facultada aos Estados ampla autonomia ao ensino secundário e
superior.
A partir de 1915, começava a reverter a situação, no final da vigência da
Reforma Rivadávia Correia, e só veio a consolidar após 1930, como afirma Silva,
(1969, p. 229) apud Cavalcante, (2000, p.7) “com a absoluta preeminência federal
sobre todo o sistema nacional de ensino superior e secundário”.
Em 1932 ocorreu a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova
cujo principal objetivo era criação de medidas educacionais dentro de um programa
próprio. Segundo Azevedo [et.al], (2010, p. 53), a estrutura do plano educacional
obedeceu a uma hierarquia de suas instituições escolares como a escola infantil ou
pré-primária, secundaria e superior ou universitária, que corresponde aos quatro
períodos do desenvolvimento da vida do ser humano. Corresponde a uma reforma
integral da organização e dos métodos de toda a educação nacional, incluso no
mesmo espirito que substitui o conceito estático do ensino por um conceito dinâmico,
fazendo um apelo, dos jardins de infância à universidade, não à receptividade, mas
à atividade criadora do aluno.
No tocante ao Ensino Superior, Azevedo [et.al], (2010, p. 55 e 56) assegura
que o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, propunha larguear para novos
cursos científicos e culturais sua finalidade abrindo seus quadros para formação de
todas as profissões que demandem saber científicos, abrangendo-as todas a nível
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superior e tornando-se uma educação com flexibilidade de sua organização
acessível a todos. Ao lado das faculdades profissionais existentes, reorganizadas
em novas bases, onde impõe-se a criação simultânea ou sucessiva, em cada
conjunto universitário, de faculdades de ciências sociais e econômicas; de ciências
matemáticas, físicas e naturais, e de filosofia e letras que possa atender a demanda
de diferentes tipos de intelectos e das necessidades sociais, deveram

abrir

universidades que criarem ou se organizarem um campo cada vez mais vasto de
investigações cientificas.
Além disso, o movimento apoiava uma educação superior ou universitária
inteiramente gratuita, a partir dos dezoito anos, como as demais, deve atender não
somente à formação profissional e técnica no seu máximo desenvolvimento, como
numa formação de pesquisadores em todos os ramos de conhecimento humanos.
Uma educação superior que deve ser organizada de forma que possa desempenhar
uma tríplice função: elaboradora ou criadora de ciência (investigação), docente ou
transmissora de conhecimento (ciência feita) e de vulgarizadora ou popularizadora,
pelas instituições de extensão universitária das ciências e das artes.
Com o advento da Constituição Federal de 1934 inovou mencionando a
educação como um direito de todos os brasileiros e estrangeiros domiciliados no
Brasil, a qual será fornecida pela família e pelos poderes públicos, como assim afirma
Brasil2, (1934) o artigo 149 diz que a educação é direito de todos e deve ser
ministrada pela família e pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la
a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no país, de modo que possibilite eficientes
fatores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espirito brasileiro a
consciência da solidariedade humana.
Em 1953, surgiu o Ministério da Educação e Cultura3 – (MEC). O sistema
educacional brasileiro, até 1960, era centralizado, modelo seguido por todos os
estados e municípios. Após treze anos de debate foi aprovada a primeira Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1961, os órgãos estaduais e municipais
2

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 16 de julho de 1934). Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm > Acesso em 22 de outubro de
2017.
3 In História. O Ministério da Educação foi criado em 1930, logo após a chegada de Getúlio Vargas
ao poder. Com o nome de Ministério da Educação e Saúde Pública, a instituição desenvolvia
atividades pertinentes a vários ministérios, como saúde, esporte, educação e meio ambiente. Até
então, os assuntos ligados à educação eram tratados pelo Departamento Nacional do Ensino, ligado
ao Ministério da Justiça. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/97conhecaomec-1447013193/omec-1749236901/2-historia > Acesso em 15 de Outubro de 2017.
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ganharam independência devido a diminuição da centralização do MEC. Assim, o
Ministério da Educação, órgão da administração federal direta tem como área de
competência o seguinte papel: políticas, nacionais de educação; educação infantil;
educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino
superior, educação de jovens e adultos, educação profissional, educação especial e
educação a distância, exceto ensino militar; avaliação, informação e pesquisa
educacional; pesquisa e extensão universitária; magistério e assistência financeira a
famílias carentes para a escolarização de seus filhos ou dependentes.
Na década de 60 no século XX, com a Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de
1961, a qual foi a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – (LDB).
Em seu Título IX - Da Educação de Grau Superior e Capítulo I – Do Ensino Superior,
deu início a trajetória de um novo modelo educacional para o Brasil. De acordo com
Brasil, (1961) a Lei nº4.024 no art. 69, menciona que o ensino superior deve se
ministrados nos estabelecimentos os seguintes cursos: nos cursos de graduação
estes serão abertos à matricula de candidatos que tiverem concluído o ciclo colegial
ou equivalente, e obtido classificação em concurso de habilitação.
Ainda assevera que nos cursos de pós-graduação serão abertos para
matricula de pretendentes que já tenham concluído o curso de graduação e adquirido
o respectivo diploma, e por fim, os cursos de especialização, aperfeiçoamento e
extensão, ou quaisquer outros, a juízo do respectivo instituto de ensino abertos a
candidatos com preparo e os requisitos que vierem a ser exigidos.
No período conhecido como regime militar o poder político exercido sobre a
sociedade brasileira ao longo de duas décadas, no qual deixou grande legado pelos
quais seus efeitos ainda nos dias atuais continuam afetando a situação social do
país. Como afirma Saviani:
Controlado com mão de ferro, pelo exercício do poder político, o conjunto
da sociedade brasileira ao longo de duas décadas, o regime militar deixou
um oneroso legado cujos efeitos continuam afetando a situação social do
país nos dias de hoje. Faz sentido, pois, retomar a política educacional e as
realizações da ditatura militar no Brasil, pondo em destaque aspectos que
se fazem presentes, ainda hoje, na educação brasileira. (2008, p. 294 e
295).

No regime militar, em vinte nove de novembro de 1961, foi fundado o Instituto
de Estudos Políticos e Sociais – (IPES), por empresários do Rio de Janeiro e São
Paulo, articulado com ajuda de empresários de multinacionais e com a Escola
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Superior de Guerra – (ESG), com as mediações dos generais Heitor de Almeida
Herrera e Golbery do Couto e Silva. Segundo Saviani, (2008, p. 295), o Gobery4
assumiu no ano de 1963, o IPES, se dedicou as atividades aproximadamente
durante dez anos; organizou um simpósio sobre a reforma da educação, durante os
meses de agosto a novembro, no qual o simpósio se realizou em dezembro de 1964.
Como afirma a citação abaixo:
Para orientar os debates do simpósio foi elaborado um “documento básico”,
organizado em torno do vetor do desenvolvimento econômico, situando-se
na linha dos novos estudos de economia da educação, que consideram os
investimentos no ensino como destinados a assegurar o aumento da
produtividade e da renda. Em torno dessa meta, a própria escola primária
deveria capacitar para a realização de determinada atividade prática; o
ensino médio teria como objetivo a preparação dos profissionais
necessários ao desenvolvimento econômico e social do país; e ao ensino
superior eram atribuídas as funções de formar a mão-de-obra especializada
requerida pelas empresas e preparar os quadros dirigentes do país.
(SOUZA, 1981, p. 67-68) apud (SAVIANI, 2008, p. 295).

Na mesma década da primeira LDB, foi criada a Lei Nº 5.540, de 28 de
Novembro de 1968, em seu Capitulo I – Do Ensino Superior. Sancionada pelo
Presidente da República Costa e Silva, fixou normas de organização e
funcionamento do ensino superior, como também, sua articulação com a escola de
ensino médio e deu outras providências. Como menciona Brasil, (1968), em seu art.
3º instrui que as universidades desfrutarão de autonomia didático-científica,
disciplinar, administrativa e financeira, que será exercida na forma da lei e dos seus
estatutos.
Além disso, a lei nº 5.540/68 modificou art.69 da LDB de 1961, a qual em seu
art. 17, menciona que as universidades e nos estabelecimentos isolados de Ensino
Superior poderão ser ministrados cursos de graduação, abertos à matricula aos
candidatos que concluíram o ciclo colegial ou paralelo e tenham sido classificados
por meio da seleção por vestibular.
Descreve ainda, que nos cursos de pós-graduação abertos à matrícula de
candidatos diplomados em curso de graduação que preencham condições prescritas
em cada caso; como ainda nos cursos de especialização e aperfeiçoamento, abertos
à matricula de candidatos diplomados em cursos de graduação ou que apresentem

4

Foi o principal formulador da doutrina da interdependência na ESG.
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títulos equivalentes e por fim inovou-se trazendo cursos de extensão e outros,
abertos a candidatos que satisfaçam os requisitos exigidos.
A segunda LDB, foi criada após dez anos da primeira, através da Lei de Nº
5. 692, de 11 de agosto de 1971, conforme Brasil, (1971),5 em seu texto normativo
se observa uma nova LDB, outorga o ensino que passa a ser obrigatório dos sete
aos catorze anos; o currículo passa ser comum tanto para o primeiro e segundo
graus e uma parte diversificada de acordo com as variedades regionais; e por fim, a
lei consolidou o ensino superior cuja tutela ficou na responsabilidade da União.
Convém ainda elucidar que, com o surgimento em 1998 da Nova Constituição
Federal, conceituada por Canotilho e Moreira, (1991, p. 41) apud Moraes, (2010, p.
6), descreve que a Constituição, lato sensu, é o ato de construir, estabelecer, afirmar;
ou, ainda o modo pelo qual se constitui uma coisa, como um ser vivo, um grupo de
pessoas; organização, formação. Mas juridicamente, Constituição deve ser
entendida como a lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas
alusivas à estruturação do Estado, à formação dos poderes públicos, forma de
governo e aquisição do poder de governar, distribuição de competências, direitos,
garantias e deveres dos cidadãos. Além disso, é a Constituição que individualiza os
órgãos competentes para adição de normas jurídicas, legislativas ou administrativas.
A Constituição Federal, conhecida como a Constituição Cidadã, apresenta em
seu art. 6º6 a educação como Direito Social, representando um salto de qualidade
com relação a legislação anterior. Além do mais, também traz em seu texto a
educação como direito universal e obrigação do Estado e da família com a finalidade
de desenvolver o cidadão para exercer seus direitos e qualificação para o labor,
como assim descreve Brasil7 (2017, p. 160), no art. 205 da Carta Magna, que a
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Lei de Nº 5. 692, de 11 de agosto de 1971 – (LDB). Disponível em: http://www2.camara.leg.br
/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html > Acesso em
15 de out de 2017.
6 Constituição Federal, Capítulo II - Dos Direitos Sociais. Art. 6º São direitos sociais a educação, a
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
(Redação dada pela EC n. 90/2015). (BRASIL, 2017, p. 23).
7 BRASIL, 2007, p.160. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao
/anexo/CF.pdf.
5
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Neste mesmo sentido, que a educação é direito de todos e coação do Estado
e da família, que precisa ser promovida e incentivada com a coparticipação da
sociedade, auxiliando o indivíduo no desenvolvimento global, como também, em seu
preparo como cidadão e qualificação no trabalho. Confirma Moraes:
A Constituição Federal proclama que a educação é direito de todos e dever
do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício de cidadania e sua qualificação para o
trabalho. Assim como previsto na constituição anterior, é competência
privativa da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional
(CF, art. 22, XXIV). (2010, p. 836).

A Constituição Federal em seu art. 206, expõe a respeito do ensino que será
ministrado com base nos princípios, vale ressaltar que todos terão que ter os
mesmos requisitos de entrada e permanência na escola como a gratuidade do ensino
público, a liberdade de expor seu conhecimento e suas pesquisas, Como afirma
Moraes (2010, p. 837 e 838), que o ensino dever ser ministrado nos princípios de
igualdade de condições para o acesso e permanência do aluno na escola; de
liberdade no aprender, no ensinar, ao pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
saber.
Ainda os mesmos princípios dá abertura ao pluralismo de ideias e de
concepções pedagógicas, e convivência de instituições públicas e privadas de
ensino; a gratuidade do ensino em estabelecimentos públicos; a valorização dos
profissionais da educação, tendo como garantia o plano de carreira, com ingresso
exclusivamente por concurso público de provas de títulos, aos das redes públicas;
uma gestão democrática do ensino público, na forma da lei; a garantia do padrão de
qualidade e o piso salarial profissional nacional para os professionais da educação
escolar pública, nos termos da lei federal.
No texto da Carta Magna trouxe a livre-arbítrio das universidades que
oferecem cursos de pesquisa cientifica e tecnológica no tocante didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, como consta no art. 207 da CF,
Brasil, (2017, p. 160): em que as universidades gozaram de autonomia didáticocientifica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ainda em seu
parágrafo primeiro diz que é facultado às universidades admitir professores, técnicos
e cientistas estrangeiros, na forma da lei (incluído pela EC n.11/1996) e em seu
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parágrafo segundo confirma o disposto neste artigo aplica-se às instituições de
pesquisa científica e tecnológica.
Neste diapasão consagra Moraes (2010, p. 839) que as universidades gozam de
autonomia didática-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e satisfaça
ao princípio de inseparabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, sendo-lhes facultado,
bem como às instituições de pesquisa científica e tecnológica, a admissão de professores,
técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da norma. Diante de todas as mudanças e
transformações, ainda faltava uma nova a reforma na educação brasileira que só foi
implantada com a atual LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelecem as
diretrizes e bases da educação nacional; que traz diversas mudanças quanto as leis
anteriores. Como afirma a citação:
Com a Lei nº 9.394/96, verificou-se uma ampliação do princípio federativo,
aumentando a responsabilidade da administração municipal na gerência e
condução da educação básica da sua população, bem como transferindo
para os sistemas estaduais a supervisão e a gerência dos Conselhos
Estaduais de Educação sobre as Instituições de Ensino Superior mantidas
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. (CAVALCANTE,
2000, p. 7).

Conforme a lei nº 9.394/96, no que se refere aos Princípios e Fins da
Educação Nacional, no art. 2º, afirma Brasil, (2016, p. 8)8, que a educação, é dever
da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos seus ideais de
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do aluno em seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Depois dos princípios gerais serem estabelecidos pela Constituição Federal,
o sistema brasileiro de educação, passou por estruturação começando da base, com
a nova Lei de Diretrizes e Bases Nacional (LDBN), Lei, de nº 9.394/96, no art. 21,
assevera Brasil, (2016, p.11), ficaram estabelecidas os níveis de escolarização e as
modalidades de ensino. A educação foi dividida em dois grandes níveis: a educação
básica e a educação superior: no art. 22, a educação básica que tem o objetivo de
assegurar a formação comum dissociável ao exercício da cidadania e fornecer meios
prosseguimento ao ingressar em estudos posteriores, composta pela educação
infantil, ensino fundamental e médio. O segundo nível, é a educação superior, Como

8

Brasil. [Lei Darcy Ribeiro (1996)]. LDB [recurso eletrônico]: Lei de diretrizes e bases da educação
nacional: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional. – 12. ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2016. – (Série legislação; n.
254). Documento em PDF.
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na

classificação

é

ilustrado

no

quadro

abaixo,

segundo

INSTITUTO

INTERNACIONAL PARA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA E NO
CARIBE- IESALC:

Quadro 1: Estrutura do Sistema Educacional Brasileiro:

Fonte: IESALC (2002, p. 40).

A finalidade da educação superior, na atual LDB, lei nº 9.394/96, no Capítulo
IV – Da Educação Superior, no art. 43, discorre sobre a finalidade da educação
superior. Segundo Brasil, (2016, p.16), tem por finalidade de estimular no estudante
a criação cultural e desenvolver o espírito científico e pensamento reflexivo; formar
diplomados nas diversas áreas de conhecimento, habilitados para a inclusão em
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade
brasileira, bem como colaborar na sua formação contínua.
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Ainda segundo o artigo 43, a educação superior tem a finalidade de incentivo
do estudante quanto ao trabalho de pesquisa e investigação cientifica, apontando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da criação e difusão da cultura, de modo
a desenvolver a inteligência do indivíduo e do meio em que vive; finalidade de
promover divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação.
A educação superior traz por finalidade,

ações de provocar o desejo

permanente no estudante de aperfeiçoamento no campo cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual à sistematizadora do conhecimento de
cada geração; estimular no acadêmico o conhecimento dos problemas do mundo
atual, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à
comunidade e estabelecer com ela uma relação de reciprocidade; e por fim, a
finalidade de promover a extensão, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa
cientifica e tecnológica geradas na instituição de ensino.
Outro ponto que lei nº 9.394/96, traz que vale destaque é o Título VI – Dos
Profissionais da educação, no seu art. 61. Segundo Brasil, (2016, p. 19 e 20), diz
que são considerados profissionais da educação escolar básica os que, nela estando
em efetivo exercício e tendo sido formado em cursos reconhecidos, como: no inciso
um os professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na
educação infantil, e nos ensinos fundamental e médio; no inciso dois diz que os
trabalhadores da educação portadores de diplomas de pedagogia com habilitação
em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional,
bem como com os títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; já no inciso
três9 trata dos trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico
ou superior em áreas pedagógica ou afim.

9

BRASIL. [Lei Darcy Ribeiro (1996)]. LDB [recurso eletrônico - pdf]: Lei de diretrizes e bases da
educação nacional: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional. – 12. ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2016.
No Art. 62-A. Artigo acrescido pela Lei nº 12.796, de 4-4-2013. A formação dos profissionais a que
se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível
médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas.
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Ainda no seu parágrafo único, fala da formação dos profissionais da educação
dos profissionais da educação de modo a atender às especificidades do exercício de
suas atividades, como também nos objetivos das diferentes etapas e modalidades
da educação básica, terá como fundamentos: no inciso segundo fala da presença de
uma solida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos
científicos e sociais de suas competências de trabalho; no inciso segundo fala da
base de uma associação entre teoria e práticas, mediante estágios supervisionados
e capacitação em serviços. E por último inciso terceiro diz que o aproveitamento da
formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras
atividades.
Os profissionais da educação foram citados na atual LDB, na sua formação
profissional e especificamente a formação continuada.

O Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - (Inep), traz à amostra do número
de matrículas do ano de 2016, na modalidade educação superior (graduação e
sequencial) que continua crescendo, porém houve uma desaceleração nessa
tendência quando se comparado aos últimos anos como mostra o gráfico do Inep:
Gráfico 1: Número de matrículas na educação superior (graduação e
sequencial) – Brasil - 2006-2016:

Fonte: Inep/ Mec. – Notas Estatísticas do Ensino Superior, 2016, p. 5.

Segundo informações dadas pelo Censo da Educação Superior, realizado
pelo Inep, como mostra o gráfico acima, sobre o número das matrículas do ensino
superior, foi informado que entre os anos de 2006 e 2016, as matrículas aumentaram
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62,8%, com uma média anual de 5% de crescimento; já em relação a 2015, a
variação positiva foi de apenas 0,2%.
Outros dados importantes de pesquisa, realizada pelo Inep do ensino
superior, estão no quadro abaixo:
Quadro 2:

Estatísticas Gerais da Educação Superior por Categoria

Administrativa – Brasil - 2016:

Fonte: Mec/Inep – Mec / CAPES; quadro elaborado pelo Inep/Deed, Censo da Educação Superior.
2006-2016.
Notas:
(1) Não constam dados de cursos de área Básicas de Ingressantes;
(2) Não incluem os docentes que atuam exclusivamente na pós-graduação Lato Sensu;
(3) Corresponde ao número de veículos de docentes a Instituições de Educação Superior;
(4) Quantidades de CPFs distintos dos docentes em exercícios de cada categoria Administrativa;
podendo um docente está em duas ou mais categorias diferentes.

O cronograma do Censo da Educação Superior já foi divulgado pelo Inep, por
meio da Portaria nº 91110, de 22 de novembro de 2017, no Art. 1º estabelece o
cronograma com as etapas das atividades ao processo de realização do Censo
10

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
PORTARIA Nº 911, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017. Cronograma do Censo da Educação
Superior 2017. Diário Oficial da União, Seção 1 Nº 224, quinta-feira, 23 de novembro de 2017.
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/legislacao/2017/portaria_n911_2211
2017_cronograma_do_censo_da_educacao_superior_2017.pdf> Acesso em 26 de novembro de
2017.

26

2017. No inciso primeiro estabelece as datas e os respectivos responsáveis pelas
realizações das atividades em todo território nacional, via internet através do Sistema
Censup. Como assevera, INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA:
a) 14/12/2017 a 31/01/2018 - Período de realização do cadastro do
Pesquisador Institucional (PI) das Instituições da educação superior (IES).
Responsáveis: Representante legal e PI da IES;
b) 01/02/18 – Abertura do Sistema do Censo da Educação Superior
(Censup) na internet para entrada de dados. Responsável Inep;
c) 01/02/18 a 24/04/18 – Coleta de dados, por digitação nos questionários
eletrônicos e por importação de dados pela internet. Responsáveis:
representante legal e PI da IES;
d) 25/04/18 a 04/06/18 – Verificação da consistência, conferência, ajustes
e validação dos dados coletados. Responsáveis: Inep, Representante legal
e PI da IES;
e) 05/06/18 a 02/07/18 – Consolidação e homologação dos dados;
f) 03/07/18 a 03/09/18 – Preparação dos dados. Responsável Inep;
g) 14/09/18 – Divulgação do Censo da Educação Superior. Responsável
Inep. (PORTARIA Nº 911, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017).

As informações repassadas por essa Portaria do INEP, pode se observar a
seriedade da organização e realização das atividades que o Inep divulga, esses dados
específicos servirão para controle dos órgãos competentes da Educação Superior, esses
dados estatísticos são condensados e transformados em textos para estudos atuais e
futuros, por meio de avaliações que contribuirão para o contexto histórico da educação
brasileira e suas devidas transformações.
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2.

CENÁRIO DA PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL

Nesta seção do trabalho, mostra um panorama da pós-graduação no Brasil,
uma trajetória evolutiva aos dias atuais, com seus aspectos cruciais e condições
políticas e sociais. Quando se fala em história da pós-graduação a nível de Brasil, é
um assunto muito recente, se comparando ao histórico da graduação superior, são
poucos os trabalhos científicos acadêmicos voltados para essa área, visto que
envolve as leis e pareceres que estrutura a trajetória da pós-graduação.
Desse modo, os subsídios que são gerados em torno das pós-graduações,
são necessários trazer a luz da análise e reflexão, pois são muitas informações que
precisão ser pesquisadas para levar ao público alvo, os futuros mestrandos e os
doutorandos

que

pretendem

se

organizarem

profissionalmente

e

serem

reconhecidos nacionalmente. Assim, é necessária uma revisão histórica da pósgraduação, procurando reconhecer e compreender sua estrutura e funcionamento.
E trazer para reconhecimento os objetivos e diretrizes dos Planos Nacionais de PósGraduação - (PNPG) que são elaborados e acompanhados pela CAPES, que expõe
sua contribuição para a Pós-Graduação.

2.1.

HISTÓRIA DA PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRA

A história registrada por inúmeros autores que descreve as qualificações de
professores e pesquisadores de um país de formação colonial, como no Brasil, a
formação não se fez através de simples estimulação. O modelo de pós-graduação
não foi diferente da trajetória dos demais níveis da educação brasileira, que contou
com suas raízes fortemente ligadas a intelectuais europeus.
Como afirma, Cury, (2005, p. 8), em 1930, a atual Universidade de Minas
Gerais (UFMG) criou seu primeiro curso de doutorado em direito e foi criada também,
a Universidade de São Paulo (USP), contou com a forte presença de intelectuais
franceses que ajudaram na implantação desta prestigiosa universidade estadual que
se destacou na abertura de novos cursos e na inovação de métodos e técnicas de
investigação cientificas.
Mas para percorrer o caminho do processo histórico da pós-graduação no
Brasil, através da legislação, iniciaremos no século XX, precisamente na década de
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30, do Governo Provisório de Getúlio Vargas, De acordo Brasil, Decreto Nº 19.851,
de 11 de abril de 1931, por Francisco Campos, que na época ministro da Educação
e Saúde Pública. Escreveu no Art. 1º, que o ensino universitário tinha como finalidade
a elevação do nível da cultura geral e estimulação a investigação cientifica em
quaisquer domínios dos conhecimentos humanos.
E ainda no Art. 112. Onde determina a revalidação de diplomas e certificados,
atribuídos por universidades ou institutos de ensino superior de países estrangeiros,
que deverão obedecer aos regulamentos dos institutos universitários que conferirem
diplomas e certificados equivalentes. Assim, foi confirmado a introdução a
investigação cientifica e a troca dessas investigações internacionais.
Segundo Fávero, (2000, p 119 e 200) apud Cury, (205, p. 8) o Manifesto da
Fundação da Escola de Sociologia e Políticas de São Paulo, no ano de 1933, foi
lamentável, pois acharam lacunas na reorganização da vida do país como: a
inexistência de uma numerosa elite e organizada, que fosse instruída dos métodos
científicos, e conhecesse as instituições e conquista do mundo civilizado. A escola
propôs a contratação de professores de renome fora do Brasil para manter
intercambio com instituições estrangeiras. Em 1941, esta escola foi instalada e abriuse nela o um curso de mestrado com a participação e apoio de pesquisadores norteamericanos.
Assegura o ministro de Educação e Saúde Pública, Ernesto de Souza
Campos, com a aprovação do Estatuto das Universidades no Brasil. Como assevera
Brasil, Decreto Nº 21.321, de 18 de junho de 1946, em seu Art. 71, reconhecimento
dos seguintes cursos ofertados pelas Universidades: a) cursos de formação; b) curso
de aperfeiçoamento; c) curso de especialização; d) cursos de extensão; e) cursos de
pós-graduação; f) cursos de doutorado. Dessa forma, ficou registrado na legislação
educacional da pós-graduação de mestrado e doutorado.
Ainda no Decreto Nº 21.321, de 18 de junho de 1946, no Art. 76, vem reafirmar
a existência dos cursos de pós-graduação que serão destinados aos diplomados,
que terão por fim especial a uma formação sistemática de especialização profissional
de acordo com o que for estabelecido no regimento.
Já em seu Art. 77, diz que os cursos de doutorados vão ser criados pelas as
escolas e faculdades e com definição dos respectivos regimentos, segundo as
oportunidades especificas.
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Um documento organizado pela IESALC, CAPES e UNESCO intitulado: A
Estrutura do Ensino Superior no Brasil, traz a conceituação e modalidades dos
cursos de Pós-Graduação lato sensu, por Neves, (2002, p. 5011) expõe a descrição
especifica: Os cursos de especialização – são os cursos ofertado aos candidatos
que possua graduação de duração no mínimo de 360 horas, sem contar com o tempo
de estudo individual ou em grupo, e também, o tempo de elaboração da monografia
ou o trabalho de conclusão de curso. Tem objetivo técnico profissional especifico e
não abrange o campo total do saber.
Os cursos sequenciais, de acordo com Neves, (2002, p. 50 e 51) são
organizados por campo do saber e envolvido em diferentes níveis, sujeitos a
autorização e reconhecimento. São cursos disponíveis a candidatos que tenham os
pré-requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, e sejam portadores de
certificado do ensino médio. Destinam-se a obtenção ou atualização de qualificação
técnica, profissionais, e acadêmicas ou horizontes intelectuais em campos das
ciências, das humanidades e das artes. Estes cursos são classificados e destacados
em:
a) Cursos sequencias de formação especifica, são de destinação coletiva,
conduz a obtenção de diploma e tem objetivo assegurar uma formação básica com
adequação ao campo do saber. As disciplinas cursadas podem ser aproveitadas em
cursos de graduação;
b) Cursos sequenciais de complementação de estudos, são destinados de
forma coletiva ou individual, voltados excepcionalmente aos egressos ou
matriculados em cursos de graduação, conduzidos a obtenção de certificado;
c) Cursos sequenciais de complementação de estudos com destinação
individual: como o nome já diz, é o próprio candidato que apresenta sua proposta
das disciplinas para serem cursadas. Caberá às IES, a avaliarem a coerência e a
lógica interna da proposta, assim como a existência de vagas das disciplinas
solicitadas, onde as mesmas devem ser ofertadas em cursos de graduação
reconhecidos;
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d) Cursos sequenciais de complementação de estudos com destinação
coletiva: nesse caso e a apropria instituição que elabora a proposta curricular do
curso, como também, carga horaria e prazo de integração. Esses cursos aproveitam
vagas ociosas em disciplinas de cursos de graduação reconhecidos e permitem que
os alunos de graduação que evadiram e tenham cursado as disciplinas num campo
do saber, possam requerer um certificado.
Para Neves, (2002, p. 51), os Cursos de extensão – é entendido como uma
prática acadêmica que interliga a universidade nas suas atividades de ensino e
pesquisa, com as necessidades da população possibilitando a formação do
profissional-cidadão. Esses programas são abertos para a comunidade de forma em
geral.
De acordo Brasil, (2005, p.165 e 16612), Documento do Parecer CFE 977/65,
aprovado em 3 de dezembro de 1965, impõe-se a distinção da pós-graduação stricto
sensu e lato sensu: a) A pós-graduação lato sensu, são cursos de especialização e
aperfeiçoamento possui objetivo técnico-profissional especifico, sem envolver a área
total do saber em que insere e pode ter caráter regular e permanente; como sucede
no campo da medicina seus cursos oferecem apenas certificados de aproveitamento
ou eficiência que habilita o candidato ao exercício de uma especialidade profissional,
e que poderão ser adquiridos até mesmo em instituições não universitária. Já a pósgraduação stricto sensu, é conceituada como: possui a natureza acadêmica e de
pesquisa, e mesmo em setores profissionais, tem seus objetivos fundamentalmente
científico possui uma sistemática formando estrato essencial e superior na hierarquia
dos cursos que constituem o complexo universitário.
Segundo Cury, (2005, p. 8 e 9), relata sobre a criação de um Conselho
Nacional de Pesquisa (CNP). No qual, foi criado pela lei nº 1.310/51, no seu Art. 3,
explica a função e competência do conselho é promover investigação cientifica e
tecnológicas no Brasil ou no exterior; auxiliar a formação e no aperfeiçoamento de
pesquisadores e técnicos, através da organização dos cursos e orientação de
professores nacionais ou internacionais, concedendo bolsas de estudos, etc.; manter
uma relação com as instituições nacionais e estrangeiras para intercâmbios através
de documentação técnico-cientifica e participação em reuniões e congressos.
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Vale ressaltar que esse conselho, é conhecido atualmente como Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - (CNPq), o mesmo dá grande
sustentação na formação de pesquisadores de todas as áreas de conhecimento
possuindo um amplo número de programas, auxílios e investimentos.
Cury, (2005, p. 9), em seu registro afirma que no ano de 1951, Anísio Teixeira,
teve a iniciativa unido ao Ministério da Educação e Saúde, criar a Campanha de
Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES), através do Decreto nº.
29.741, de 11 de junho de 1951, assinado por Getúlio Vargas e Simões Filho. O
papel da CAPES, é dá apoio ás instituições formadoras de professores e de
pesquisadores.
Embora, antes das universidades públicas federais e estaduais, consolidarse, nos anos 1950 e 1960, segundo Beiguelman, (1997, p. 34) apud Cury, (2005, p.
9), naquele tempo, eram poucas universidades brasileiras, que se possibilitava a
realização de estudos voltados a pós-graduação, pois na época a pós-graduação
brasileira seguia o modelo francês antigo, onde atendia somente ao título de Doutor.
Não havia o Mestrado no país, e o título de Doutor, era adquirido de forma exagerada
artificialmente e era adotado por um número pequeno de pessoas.
A então, Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (hodiernamente, CAPES), se organizava uma comissão com o desafio de
dissipar a Pós-Graduação no país. Primeiramente, essa campanha veio como um
artifício, conforme Brasil, no art. 2º do Decreto (nº 29.741/51), de garantir a existência
dos profissionais especializado em quantidade e qualidades satisfatórias; atender às
precisões

dos

empreendimentos

públicos

e

privados

que

almejavam

o

desenvolvimento do Brasil e proporcionar as pessoas mais apropriadas, sem
recursos próprios, ingresso a todas as oportunidades de qualificação.
Ainda de acordo Brasil, no Decreto nº 29.741/1951, em seu art. 3º, discorre
sobre os objetivos que a Comissão deverá executar, são: promover estudo das
necessidades que o país precisa em matéria de pessoal especializado,
particularmente nos setores onde se averigua escassez de pessoal em número de
qualidade, e também, mobilizar, com a colaboração das instituições competentes
tanto as públicas, como as privadas, através dos recursos existentes no país para
proporcionar oportunidades de treinamento, que possa preencher as deficiências
identificadas nas diversas profissões e grupos profissionais.
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Ainda conforme o art. 3º, a Comissão deverá promover em coordenação com
os órgãos existentes o aproveitamento das oportunidades de aprimoramento
oferecidas pelos de assistência técnica da Organização das Nações Unidas, (ONU)
de seus organismos especializados e resultantes de acordos bilaterais firmados pelo
Governo brasileiro; ainda promover, de forma direta ou indiretamente, a realização
dos programas que se mostrarem indispensáveis para satisfazer às necessidades
de treinamento que não puderem ser atendidas na forma das alíneas precedentes;
e também, coordenar e auxiliar os programas correlatos levados a efeito por órgãos
da administração federal, governos locais e entidades privadas; e por fim, promover
a instalação e expansão de centros de aperfeiçoamentos e estudos pós-graduados.
Na década de 60, houve um marco histórico da pós-graduação brasileira, que
foi registrado no Parecer 977/65, pelo Conselho Federal de Educação - (CFE), em
sua publicação em 3 de dezembro de 1965; o aludido Parecer foi relatado por
Newton Sucupira, no qual ficou conhecido como “Parecer Sucupiraˮ, até nos dias
atuais esse marco é registrado através de muitos estudos realizados por
pesquisadores em documentos.
O Parecer de Sucupira objetivava inserir e ampliar um regimento de cursos de
pós-graduação na esfera do ensino superior, visto que havia a compreensão, onde
a maior necessidade no que diz respeito a essência dos cursos de pós-graduação
então existente no país.
O referido Parecer Sucupira 977/65, inaugurou a implementação formal que
regulamentava os cursos de pós-graduação, estabeleceu diretrizes para o formato
institucional, bem como caracterizando as duas formas de formação, que são os
cursos nomeados como lato sensu e stricto sensu, dos quais será aprofundado na
próxima seção.
Após as instalações dos primeiros programas de pós-graduação brasileira, as
primeiras experiências educacionais, foram instituídas de modelos norte-americano
que marcaram as mudanças de estruturação e organização da pós-graduação.
Como afirma, Schwartzman (2001, p. 5) apud Hostins, (2006, p. 136), que no ano de
1968, a presença marcante e consubstanciava não só nas orientações de uma
composição de comissão mista constituída entre a Agência Norte-Americana de
Desenvolvimento Internacional, (USAID) e o Ministério da Educação do Brasil, mais
também na adoção de mudanças organizacionais com base em elementos extraídos
das universidades de pesquisa norte-americanas.
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A pós-graduação recebeu influência do relator do Parecer 977/65, que retoma
a germânica na pós-graduação dos Estados Unidos, e suas transformações advinda
do século anterior, para contextualizar a origem histórica da pós-graduação e sua
vocação para as atividades de pesquisa cientifica e tecnológicas, assim a pósgraduação recebeu influências da Alemanha e pela estrutura do sistema da
universidade norte-americana; a pós-graduação retoma uma função privilegiada de
ser um lugar, por excelência. Como afirma Welter (2007):
O relator do Parecer 977/65, retoma a germânica na pós-graduação dos
Estados Unidos, bem como as grandes transformações do século passado,
para contextualizar a origem histórica da pós-graduação e sua vocação para
as atividades de pesquisa científica e tecnológica. Assim, pela influência da
Alemanha e pela estrutura do sistema da universidade norte-americana, a
pós-graduação assume uma função privilegiada de ser “o lugar, por
excelência, onde se faz a pesquisa científica, se promove a alta cultura, se
forma o scholar, se treinam os docentes dos cursos universitários”.
(BRASIL, 2005, p.163 apud WELTER, 2007, p. 49).

No período do Regime Militar, que a pós-graduação presenciou um
movimento de base, regulamentação e fundação, bem como de normatização e
institucionalização, como também, a introdução de fomento, da ampliação e da
adoção de sistemática de avaliação, cuja direção e suporte existem na atualidade.
No ano de 1971 havia grande diferença entre as características objetivadas
para a pós-graduação e o alicerce existente no país. Uma questão levantada, pós
Parecer Sucupira, era a criação de um conjunto de normas pelo CFE – Conselho
Federal de Educação que apresentava como mecanismo o credenciamento dos
cursos. As condições, como qualificação do corpo docente, trabalhos científico e
tradição do ensino, sem diferença entre as extensões de conhecimento, instituíram
uma categoria de receita onde as universidades se baseavam para a concepção de
novos cursos.
Segundo Martins, (1991, p.101) apud Welter, (2007, p. 50), discutem que a
flexibilidade da legislação não garantiu uma ampla diversidade à pós-graduação,
pois

sua

interpretação

gerou

“determinados

moldes

de

organização

e

funcionamento” da pós-graduação brasileira. Isto significa que mesmo havendo
liberdade descrita na legislação vigente, os órgãos do governo ficaram presos a
determinados padrões de coordenação e as estruturas burocratizadas das
instituições evitaram a flexibilidade.
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Dois objetivos podem ser observados neste contexto: a precisão da expansão
de cursos com relação as universidades de ensino superior e a segurança da
qualidade que seria regulada pelo Conselho Federal de Educação e pela a
Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal para Ensino Superior - CAPES. Esta já
havia antes de ser criado o novo molde de pós-graduação brasileira e operava junto
aos universitários que tinha interesse nos cursos de mestrado e doutorado,
conferindo bolsas de estudo no país e no exterior.
De acordo com Hostins (2006, p. 137) apud Welter, (2007, p. 51), no fim do
regime militar era visível o crescimento da pós-graduação no âmbito nacional e
algumas ações podiam ser sublinhada tais como: apoio à criação de Associações
Nacionais por espécie de conhecimento; a fundação do Programa Institucional de
Capacitação de Docentes (PICD), que conferia bolsas de estudos e assalariamento
integral para professores universitários exercerem os cursos de pós-graduação nas
principais universidades do país e do exterior, e a aceitação dos PNPG - Planos
Nacionais de Pós-Graduação.
Neste mesmo período, a CAPES passa a ser órgão principal de direção
superior, com independência administrativa e financeira, sendo que sua sede é
relocada para Brasília, pois anteriormente era no Rio de Janeiro. Contudo, seu papel
foi ampliado quando, em 1981, adquire o encargo de elaborar o PNPG.
Em toda sua evolução em 1990 foi período em que a CAPES teve a maior
transformação, no governo Collor, quando a agência foi abolida. Porém, a
mobilização das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação das Universidades
brasileiras, com o ajuda do MEC reverteu a extinção, em 12 de abril do mesmo ano,
a instituição é recriada. Depois de 2 anos, foi instituída a Lei nº 8.405 de 9 de Janeiro
de 1992, a qual permite o poder público modificar a CAPES para Fundação. Brasil,
(2006) apud Welter, (2007, p. 51).
Observa-se que, o crescimento das pós-graduação ocorrida na década 90 é
resultado das políticas educacionais oriundas ao longo dos anos que focava a
criação de novos cursos de mestrado e de doutorado, como também dos
financiamentos e auxílios adquiridos com o intuito de avançar na pesquisa, a ciência
e, com objetivo de desenvolver o país.
Neste seguimento, com a nova modificação de 1995, a CAPES passa por uma
reestruturação, fortificada como instituição responsável pelo acompanhamento e
avaliação dos cursos de pós-graduação stricto sensu brasileiros. No mesmo ano, o
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sistema de pós-graduação ultrapassou a marca dos mil cursos de mestrado e dos
600 de doutorado, envolvendo mais de 60 mil alunos.
Com advento da CAPES, que além de coordenar o alto padrão do Sistema
Nacional de Pós-Graduação brasileiro passou a induzir e fomentar a formação inicial
e continuada para os professores da educação básica. Tal imputação é legislada
pelo Decreto nº 6755, de 29 de janeiro de 2009, que criou a Política Nacional de
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica.
Portanto, menos de dois anos da modificação de sua organização, a CAPES
passou a alargar diferentes atuações conforme nova missão.com isso, são
praticados uma série de programas que objetivam colaborar para o aperfeiçoamento
da qualidade da educação básica e instigar experiências e usufruir recursos e
tecnologias de comunicação e informação na classificação da educação presencial
e a distância13.

2.2.

OS PLANOS NACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO - PNPG E SUAS
CONTRIBUIÇÕES PARA PÓS-GRADUAÇÃO

O principal objetivo desta seção da pesquisa é mostrar um breve comentário
da história da política nacional da pós-graduação brasileira, que estão registradas
nos Planos I, II, III e IV que serão destacados seus objetivos e diretrizes.
Ao descrever sobre os Planos Nacionais de Pós-Graduação – PNPG, sabese que estes, surgiram diante das junções de diferentes fatores sociais, econômicos,
políticos e acadêmicos que elevaram o crescimento e fortalecimento da pósgraduação no Brasil. De acordo com Bifano, (2009, p. 81) esse engajamento coletivo
dos setores sociais envolvidos e os interesses no seu desenvolvimento que se
derivou a construção do (PNPG) que num processo continuo de integração da
comunidade acadêmica nacional e internacional com apoio e organização da Capes
e CNPq que se tem obtidos os resultados da Pós-Graduação em vigência.
Na reforma de 1968, produziram efeitos transformadores como afirma
Trindade (2003, p. 170) apud Hostins, (2006, p. 138) através dos substanciosos
recursos oferecidos pelas agências de financiamento da pós-graduação e da
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pesquisa (CAPES, CNPq e FINEP) dentro dos consecutivos Planos de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que profissionalizaram o sistema
universitário com a implantação dos regimes de tempo integral e de dedicação
exclusiva e, ainda a implementação de uma política sólida de pós-graduação com
avaliações pelos pares a coordenação da CAPES.
Segundo Brasil, (2005, p. 13) a construção e articulação do primeiro Plano
Nacional de Pós-Graduação - PNPG foi criado, nos anos de (1975-1979), trazia
como diretrizes: a) institucionalizar o sistema de forma a consolidar atividades
aceitáveis no campo das universidades e garantindo-lhes financiamento que fosse
oportuno; b) elevar os padrões de desempenho e racionalizar a utilização de
recursos; c) planejamento da sua expansão tendo em vista uma estrutura de forma
mais equilibrada entre áreas e regiões. As diretrizes que mais se destacaram nesta
política foram: capacitação para os docentes das universidades; a integração das
pós-graduação ao sistema universitário; a valorização das ciências básicas e a
necessidade de se evitar desigualdades regionais.
Conforme Brasil, (2010, p. 26) descreve que para executar as metas do I
Plano Nacional de Pós-graduação no Brasil, foram indicadas três formas de
programas: a doação de bolsas para os acadêmicos de tempo integral; a expansão
do Programa Internacional de Capacitação Docente (PICD), que na época era
recente e era realizado em pequena escala pelo MEC e a admissão de professores,
de maneira regularizada e programada pelas instituições universitárias, em função
da ampliação da pós-graduação.
O II PNPG (1982-1985) seu objetivo principal deu continuidade à elevação
de excelência na formação de recursos humanos, mas suas diretrizes se focaram na
melhoria da qualidade do ensino superior e voltado, ainda mais, para a pósgraduação. Bifano, (2009, p. 82) afirma que o aperfeiçoamento dos mecanismos de
avaliação, o envolvimento da comunidade cientifica e o desenvolvimento da
pesquisa científica e tecnológica foram abordadas como prioridade nesta fase.
Desse modo, ao analisar o II Plano de acordo, Brasil (2010, p. 26) foi
observado que o seu objetivo principal pretendeu harmonizar-se com as orientações
do II Plano Nacional de Desenvolvimento – PND e do III Plano Básico de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – PBDCT, que na primeira metade da
década de 80, o seu objetivo principal continuou a qualificação das atividades
docentes, de pesquisa e técnicas aos atendimentos dos setores público e privado.
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Mas também, na necessidade de se criar uma institucionalização e o
aperfeiçoamento da avaliação, que já existia embrionariamente desde 1976, com a
participação da comunidade científica.
Como descreve Bifano (2009, p. 82) na metade da década de 1980, estavam
em pauta as questões referentes a autonomia em ciências e tecnologias. No Brasil,
o quantitativo de pessoal na produção cientifica e tecnológica era insuficiente para
suprir a demanda necessária para dar ao país, a almejada independência
econômica, científica e tecnológica do século XXI, que se fez objetivo central do III
PNPG. (1986 – 1989), seu objetivo principal foi da pesquisa pela universidade e a
integração da pós-graduação ao sistema de ciência e tecnologia.
Segundo Brasil, (2005, p. 15) apud Hostins, (2006, p. 141) o III PNPG, em
seu planejamento tem como objetivo principal buscar pela independência econômica
científica e tecnológica para o país no século vindouro acompanhada da ideologia
da conquista da autonomia nacional, manifesta, por uma definição de empresa
nacional e na aprovação da reserva de mercado para o campo da informática, que
exigia a formação de recursos humanos de alto nível. Investigava-se, alcançar a
articulação entre diferentes instâncias governamentais e a comunidade científica,
como também, foi investido na ampliação das relações entre ciência, tecnologia e
setores produtivos, indicando uma tendência em considerar estas dimensões de
forma integrada.
De acordo Brasil (2010, p. 27) o III PNPG, além das diretrizes e indicações
gerais para a pós-graduação e pesquisa, trouxe medidas específicas para a
institucionalização da pesquisa, como:
a) destacar nos orçamentos das universidades, verbas específicas a
pesquisa e a pós-graduação;
b) restaurar a carreira docente afim, de valorizar a produção científica tanto
para o ingresso como para a promoção;
c) planejar e ampliar os quadros universitários;
d) institucionalizar a atividade sabática;
e) fortalecer o pós-doutorado;
f) efetuar a atualização das bibliotecas e das informações científicas e de
laboratórios.
No ano de 1986 foi pensado a construção do IV PNPG, a diretoria executiva
da CAPES, viu a necessidade de se construir um novo Plano Nacional de Pós-
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Graduação, formou uma Comissão para organizar um Seminário Nacional que serviu
de marco inicial para a construção do PNPG. Como afirma Brasil:
No final de 1996, como resultado da programação estabelecida pela referida
Comissão Executiva, ocorreu o Seminário Nacional Discussão da PósGraduação Brasileira, que contou com a presença de aproximadamente
uma centena de pessoas, entre as quais destacaram-se pró-reitores,
representantes da comunidade acadêmica, da Associação Nacional de PósGraduação – ANPG, representantes de órgãos públicos e agências de
fomento. O Seminário foi aberto pelos então Ministro da Educação e
Presidente da CAPES. (2010, p. 28).

Desse modo, a versão definitiva do IV Plano, foi considerada abortada, como
diz Martins, (2005, p. 10) foram várias circunstâncias, tais como sucessivas crises
econômicas ocorridas no final da década de 90 que comprometeram aspectos
orçamentários da execução do IV PNPG, como também, o gradativo afastamento
das demais agências de fomento nacional na discussão e elaboração do IV PNPG,
que lamentavelmente acabaram por impedir que um documento final viesse a público
e se concretizasse num efetivo Plano Nacional de Pós-Graduação.
Convém trazer a luz, que o IV PNPG, não foi publicado pela CAPES, mas
segundo, Brasil, (2012, p. 17), suas diretrizes foram adotadas, e se caracterizaram
pelas ênfases na expansão do sistema, na diversificação do modelo de PósGraduação, na introdução de mudanças no processo de avaliação e na inserção
internacional do Sistema Nacional de Pós-Graduação – SNPG.
Após 14 anos, sem publicação do PNPG, a agência CAPES organizou no ano de
2004, uma Comissão responsável para elaboração do IV Plano Nacional de Pós-Graduação,
que vigorou de (2005-2010). Segundo Hostins, (2006, p. 148), foi adotado como base inicial
dos trabalhos, uma extensa consulta a interlocutores qualificados da comunidade
acadêmica. Onde nesse plano evidenciou um investimento do Estado na concretização dos
mestrados profissionalizantes. Optou como seus objetivos principais para os próximos anos:
o fortalecimento das bases científicas, tecnológicas e de inovação; a formação de docentes
para todos os níveis de ensino; a formação de quadros para mercados não acadêmicos.
(BRASIL, 2004, p. 59).

O IV PNPG 2005-2010, documento publicado pela CAPES, e de acordo Brasil,
(2011, p.37), apresentou em sua principal proposta a elevação do número de
doutores. Pois, de acordo com o presidente da Capes Jorge Almeida Guimarães,
publicado na revista comemoração aos 60 anos da CAPES, diz que o último Plano
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cumpriu quase todas as metas, inclusive por período. E “a única meta não cumprida
foi o aumento do pessoal na área de engenharia”.
Ainda, segundo Brasil, (2011, p. 37), Como novidade no plano, foi executado
uma proposta de uma nova divisão regional que retirou estados mais desenvolvidos
na área de pós-graduação das regiões menos desenvolvidas. Exemplo disso, foi o
Centro-Oeste, que uniu com o Norte, porém eliminando o Distrito Federal que se
juntou aos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Essa divisão foi uma proposta
dada ao governo para mostrar que é necessário estudar novas divisões, saindo do
tradicionalismo para resolver as assimetrias regionais e intra-regionais.
Do mesmo modo, as ações da Capes com foco na redução das assimetrias
regionais implementadas por orientação do PNPG, inclui o Programa Nacional de
Cooperação Acadêmica – Ação Novas Fronteiras (Procad-NF); Programa de
Doutorado Interinstitucional Novas Fronteiras (Dinter-NF); e Bolsa para todos. Outras
ações criadas pela orientação do PGPN 2005-2010, foram a indução em área de
conhecimento; indução em áreas estratégicas e parcerias nacionais.
Ainda de acordo Brasil, (CAPES, 2010, p. 39) o IV PNPG, foi de crucial
importância para orientação das ações de criações de programas na CAPES: a)
redução de assimetria regionais: Programa Novas Fronteiras (PROCAD), Programa
Novas Fronteiras (DINTERS), Programa Bolças para Todos; b) indução em áreas de
conhecimento Bionanotecnologia, Pró-Botânica, Pró-Ciências do Mar; c) indução em
áreas estratégicas: Pró-Engenharias, TV Digital, Pró-Defesa; d) parcerias nacionais:
CAPES – Ministérios, CAPES – CNPq - FAP’S.
Como foram citados, são quatro planos que antecederam o atual Plano
de Pós-Graduação – V PNPG de 2011- 2020, segundo Brasil, Revista CAPES 60
anos, (2011, p. 3814), descreve que são seis décadas de evolução da pós-graduação
brasileira, e este é o primeiro plano voltado para dez anos. Esse novo plano, que faz
parte do Plano Nacional de Educação (PNE), é composto por 14 capítulos que
abordam: Os planos anteriores; situação atual da pós-graduação no Brasil;
Perspectivas de crescimento da Pós-Graduação; Sistema de avaliação; Distribuição
da pós-graduação no território nacional; Internacionalização e cooperação
internacional; Financiamento e importância da pós-graduação. “Outros eixos
importantes do plano são a expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação
14

BRASIL, Ministério da Educação. Revista Capes 60 anos - Uma publicação da Assessoria de
Comunicação Social (ACS) da Capes, Brasília, julho de 2011, p.1-56.
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(SNPG), além do apoio a outros níveis de ensino”, destacou o presidente da Capes,
Jorge Almeida Guimarães.
Segundo Brasil, (2011, 38 e 39), o maior desafio do SNPG, é a formação de
pessoal para a educação básica, já que a maioria dos jovens não vê na docência
uma profissão que desejam seguir. Por esse e outros motivos ela se torna prioridade,
juntamente com a área tecnológica que também, falta pessoal. Das ações previstas
estão a ampliação dos editais destinados à pesquisa em educação básica, a
valorização e formação dos profissionais do magistério deste seguimento
educacional e o aumento da interação dos programas de pós-graduação.
No V PNPG de 2011-2020, traz algumas metas para após o ano 2020. Como
assevera Brasil, CAPES (2011, p. 38) são a titulação de 19 mil doutores, 57 mil
mestres e 6 mil mestres profissionais por ano a partir de 2020. “A proposta é
aumentar o número de doutores por mil habitantes de 1,4 para 2,8 em 2020, ter
titulados 150 mil doutores e 450 mil mestres no período, além de posicionar o Brasil
entre os dez países maiores produtores de conhecimentos novos”, informou
Guimarães.
São projeções avaliadas que já constam nos gráficos, como demonstra os
dados da Comissão Especial de Acompanhamento PNPG -2011-2020, Relatório
final de 2016; como afirma Brasil, CAPES, (2017, p. 8), os discentes matriculados na
pós-graduação mostrando que haverá uma intensa evolução entre os anos de 20162020. Esse número de estudantes matriculados no curso de mestrado em 2015 era
de 121.451, previsto para 2020 de 151.804, um crescimento de 25%. Já o curso de
doutorado, em 2015, era de 102.365; com uma projeção para 2020 de 164.643, e
ampliando para 60,84%, superando o número de alunos do mestrado. E por fim, o
número de alunos matriculados no mestrado profissional em 2015 era de 27.865,
podendo alcançar o número 65.591 em 2020, um crescimento de 135, 4%.
Observa se que em 2015 segundo os dados, os alunos de mestrado eram de
48,25% do no total da pós-graduação. Os estudantes no curso de doutorado
alcançavam o número de 40.67% e os alunos matriculados no curso de mestrado
profissional eram de 11,07%. Segundo as projeções dos percentuais para 2020,
serão de 39, 73%, para os estudantes de mestrado; o número de 43,09%, aos alunos
do curso de doutorado e 17,16% para os de mestrado profissional. Segue o gráfico:
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Gráfico 2: Discentes matriculados na Pós-Graduação, 2015 e 2020
(Projeções):
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Fonte: CAPES/MEC, (2017, p. 8 e 9).

Além, dessa projeção do plano, há outros objetivos do plano, apresenta,
Brasil, (2011, p. 39), são as expansões das parcerias com os sistemas estaduais e
municipais de ensino, em especial no que se refere as ações do Plano Nacional de
Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor); estimular a participação de
curso de pós-graduação de outra áreas de conhecimento; ampliar os editais de
programas já existentes destinados à valorização e formação dos profissionais do
magistério da educação básica, como Prodocência, Pibid, Novos Talentos, etc.
Assim ampliando a pesquisa científica até 2020 em todas as áreas de conhecimento.
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3. ASPECTOS CONCEITUAIS DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Nesta seção, pretende-se conceituar a pós-graduação stricto sensu, através
dos documentos da legislação da educação superior, entre outros destaco a Portaria
nº 7, de 22 de Junho de 2009, foi revogada pela Portaria nº 389, de 23 de Março de
2017, a qual regulamentou no âmbito da pós-graduação stricto sensu, a modalidade
de mestrado e doutorado profissional. Essas modalidades têm o desígnio de habilitar
profissionais qualificados para a prática profissional avançada e transformada de
procedimentos, objetivando atender demandas sociais, organizacionais ou
profissionais e do mercado de trabalho.
3.1.

CONCEITO E MODALIDADES DE MESTRADO E DOUTORADO

Ao pesquisar a origem da pós-graduação brasileira, resultou que tanto o
nome como o sistema têm suas origens próximas das estruturações das
universidades norte-americanas, segundo Brasil, (2005, p. 163), no Parecer CFE15,
nº 977/65, diz que o college corresponde como base comum de estudos e diferentes
escolas graduadas e que promovem o título de bacharel como requisito de admissão;
com essa organização, a Universidade se divide em dois grandes planos que se
superpõem hierarquicamente: o undergraduate – são os cursos ministrados no
college conduzindo ao B.A. e ao B.Sc., e o segundo o graduate – são os cursos de
estudos avançados das matérias do college visando aos graus de mestre e doutor,
ou seja, o estudante pós-graduado.
Assevera Brasil, (2005, p. 166) que nos Estados Unidos a pós-graduação é
estruturada como um sistema de cursos que seguem ao bacharelado conferido pelo
college, e coordenados pela Escola de Pós-Graduação (Graduate School ou
Graduate Faculty), e com a competência de atribuir os graus de mestre (B.A. ou B.S.)
e de doutor (Ph. D.), exemplo Doutor em Filosofia (Philosophiae Doctor).
Inicialmente, propomos uma retomada do conceito de pós-graduação stricto
sensu, para que o leitor compreenda a origem da formação de pós-graduação
abordada nesta pesquisa. Assim, o Parecer CES/CFE de Nº 977 de 1965, assevera

15
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escritor foi Newton Sucupira, providência o conceito que determina a pós-graduação stricto
sensu - mestrados acadêmicos e doutorados. Neste sentido, a CAPES (2014), menciona
que mestrado e doutorado acadêmico trata-se de cursos que possuem características
fundamentais: ser de origem acadêmica e de pesquisa, e, ainda que voltado para categoria
profissionais, ter escopo científico. Os cursos de mestrado e doutorado são membros
integrantes das universidades com obtenção de diplomas.

Com base no Parecer 977/65, de Newton Sucupira e no art. 69 da LDB de
1961 na alínea b, foi possível definir a separação da pós-graduação stricto sensu
dos demais cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão. Como afirma
Martins16, (2002, p. 71 e 72), num documento informativo organizado pelo IESALC,
CAPES e UNESCO. Onde expõe que a pós-graduação stricto sensu, possui suas
características essenciais: por ter objetivos de natureza acadêmica, de pesquisa, de
cultura e compromissado ao avanço do saber. E ao mesmo tempo ligados as
universidades, esses cursos precisariam de construir atividades regulares e conferir
diplomas de mestre e doutor, a este último corresponderia o nível mais elevado na
hierarquia dos cursos superiores de pós-graduação.
Visando que à pós-graduação stricto sensu, atualmente regulamentada pela
Resolução CES/CNE nº.1, de 3 de abril de 2001, consta os programas de pósgraduação (cursos de mestrado acadêmico e doutorado) que atendem as condição
básicas estabelecida pela legislação vigente para serem autorizados, reconhecidos
e renovados os cursos de mestrado acadêmico e doutorado são adquiridos a partir
da decorrência da avaliação e do acompanhamento direcionados pela CAPES, para
serem reconhecidos pelo Ministério da Educação, por meio do Conselho Nacional
de Educação (CNE), e em consequência, estão habilitados para emitir diplomas com
validade no território nacional.
Desse modo, convém trazer a luz que existe a categoria de mestrado e
doutorado profissional que recentemente foi inserido em 23 de Março de 2017 com
advento da Portaria do MEC nº 389, inovou instituindo no campo da pós-graduação
stricto sensu, a modalidade de doutorado profissional, pois o mestrado profissional
já era regularizado anteriormente pela portaria normativa do MEC nº 7 de julho de
2009.
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MARTINS, Carlos Benedito. A formação do Sistema Nacional de Pós-Graduação. In Documento
Informe pelo INSTITUTO INTERNACIONAL PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA
E NO CARIBE – (IESALC) em parceria com a UNESCO/CAPES. Porto Alegre: 2005, p. 1-335.
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Segundo a Portaria de nº 389/17, regulamentadora destes cursos menciona
que são escopo do mestrado e doutorado profissionais, tais como habilitar
profissionais qualificados para o desempenho da pratica profissional avançada e
transformadora

de

métodos,

que

possam

atender

a

demandas

sociais,

organizacionais ou profissionais e do mercado de trabalho bem como, a transferência
de conhecimento para a sociedade satisfazendo as necessidades especificas do
mercado de trabalho e objetivando o desenvolvimento nacional, regional e local,
além de fazer parcerias com instituições de origens diferentes. E por fim, gerar a
competitividade e aumentar a produção de empresas, organizações públicas e
privadas. Neste sentido afirma Brasil, no art. 2º da Portaria Nº 389/17:
Art. 2º São objetivos do mestrado e doutorado profissional:
I - capacitar profissionais qualificados para o exercício prática profissional
avançada e transformadora de procedimentos, visando atender demandas
sociais, organizacionais ou profissionais e do mercado de trabalho;
II - transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas
específicas e de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento
nacional, regional ou local;
III - promover a articulação integrada da formação profissional com
entidades demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a eficácia
e a eficiência das organizações públicas e privadas por meio da solução de
problemas e geração e aplicação de processos de inovação apropriados; e
IV - contribuir para agregar competitividade e aumentar a produtividade em
empresas, organizações públicas e privadas (BRASIL, 2009).

Outra colocação importante, a luz do artigo 3º da mesma portaria esclarece
que os títulos de mestres e doutores obtidos nos cursos profissionais terão validade
em todo território Nacional e somente os que forem avaliados pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – (CAPES), reconhecidos pelo
Conselho Nacional de Educação – (CNE) e homologados pelo Ministro de Estado da
Educação.
Enfim, na visão de Neves17, (2002, p. 49), conceitua as diferenças entre
mestrado e doutorado nas modalidades da pós-graduação stricto sensu, Mestrado
considerado a fase preliminar para aquisição do grau de doutor, mas a lei não diz
não ser condição necessária a inserção ao curso de doutorado. Já o Mestrado
Profissional é um nível de modalidade voltado para a formação profissional com

17

NEVES, Clarissa Eckert Baeta. A Estrutura e o funcionamento do ensino superior no Brasil.
In Documento Informe pelo INSTITUTO INTERNACIONAL PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR NA
AMÉRICA LATINA E NO CARIBE – (IESALC) em parceria com a UNESCO/CAPES. Porto Alegre:
2005, p. 1-335.
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estrutura curricular aberta e estruturada a sua especialidade, articulando o ensino
com a aplicação profissional, onde a mesma seja diferenciada e flexível. E o
Doutorado é o segundo nível de formação da pós-graduada e tem objetivo de
proporcionar formação cientifica ou cultural, ampla e aprofundada. Desenvolvendo a
capacidade de pesquisa com duração mínima de dois anos e exigência da defesa
de tese, na área de escolha do acadêmico, demonstre domínio, da pesquisa com
uma real contribuição para o conhecimento do tema, conferindo o diploma de doutor.
Portanto, conforme a legislação educacional no Brasil, existe as categorias de
mestrado e doutorado acadêmico e também mestrado e doutorado profissional em
que os seus diplomas tem a mesma validade, ou seja, não há diferença entre os
diplomas das duas modalidades.

3.2.

UMA ANÁLISE DA OCORRÊNCIA OU NÃO HIERÁRQUICA ENTRE

MESTRADO E DOUTORADO

É cediço que o Parecer Sucupira de nº 977/65 de 3 de dezembro de 1965,
traz o conceito de mestrado e doutorado acadêmico admitido no Brasil. Um dos
pontos a se destacar deste parecer é quando o redator aborda que a pós-graduação
stricto sensu nos seus níveis de formação, ou seja, mestrado e doutorado são
hierarquizados, porém o mestrado não constitui condição indispensável à inscrição
no curso de doutorado. Sucupira ainda assevera em seu parecer:
Embora o mestrado e o doutorado representem um escalonamento da pósgraduação, esses cursos podem ser considerados como relativamente
autônomos. Isto é, o mestrado não constitui obrigatoriamente requisito
prévio para inscrição no curso de doutorado. É admissível que em certos
campos do saber ou da profissão se ofereçam apenas programas de
doutorado. (Grifo nosso). (PARECER, 1965, p. 9).

Neste contexto, com advento da lei nº 9.394/96, de acordo Brasil, (1996, p.16),
no art. 44, item b), relata que a pós-graduação stricto sensu, a qual compreende os
cursos de mestrado e doutorado serão abertos a candidatos diplomados em cursos
de graduação desde que o candidato atenda as exigências das instituições de
ensino.
É de observar, que a LDB brasileira não traz em seu contexto a hierarquização
entre mestrado e doutorado, apenas relata que as instituições educacionais devem
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elabora os requisitos para admissão desses alunos nestes cursos de pós-graduação
stricto sensu, dando a elas autonomias.
Porém, desde o início da implantação do programa de pós-graduação stricto
sensu, devido o Parecer de Sucupira, foi enraizado no Brasil que haveria uma
hierarquia entre mestrado e doutorado, exceto para as profissões que não há curso
de mestrado a quais possuem apenas aperfeiçoamento no doutorado. Com isso, os
centros universitários burocratizam o acesso dos profissionais a estes cursos, onde
requerem o diploma de mestrado para ter acessibilidade aos programas de
doutorado no Brasil.
De acordo Brasil, Resolução CNE nº 07, de 11 de dezembro de 2017,
menciona em seu Art. 1º e Parágrafo primeiro, confere que os cursos de mestrado e
doutorado consisti em ser orientados ao crescimento da produção intelectual
envolvida com o progresso de conhecimento e de suas interfaces com o bem
econômico, a cultura, a inclusão social e o bem-estar da sociedade. E no Parágrafo
segundo, fala que os cursos de mestrado e doutorado, eles se distinguem pela
duração complexidade, aprofundamento e natureza do trabalho de conclusão.
Enquanto no Parágrafo terceiro, assevera que na conclusão em cursos de mestrado
não é requisito necessário à admissão em cursos de doutorado.
Nessa colocação do Art. 1º da Resolução supra citada em seu Parágrafo
primeiro nos deixa claro que as orientações são as mesmas para mestrado e
doutorado, porém no seu Parágrafo segundo, descreve as diferenças entre mestrado
e doutorado pela duração complexidade, aprofundamento e natureza do trabalho
final. No Parágrafo terceiro, afirma que os cursos de mestrado, não constitui
condições necessárias para ingressar no curso de doutorado, ficando nítido que se
tendo concluído a graduação, pode se ingressar ao curso de doutorado sem cursar
um mestrado.
As diferenças entre mestrado e doutorado, na visão de Neves18, (2002, p. 49),
reafirmar os conceitos e as modalidades da pós-graduação stricto sensu, serão
descritas na forma do grau de formação para obtenção de mestre e doutor,
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organizados e destacados em: mestrado, mestrado profissional e doutorado com
suas definições, como segui abaixo:
a) Mestrado – é a fase preliminar para obtenção do grau de doutor, (muito
embora não seja condição indispensável a inscrição ao curso de
doutorado), contribui grau terminal com duração mínima de um ano, tem
exigência de dissertação de acordo a área de concentração na qual o
aluno tenha domínio do tema escolhido. Nessa modalidade obterá o
diploma de mestre.
b) Mestrado Profissional – é uma modalidade voltada para a formação
profissional com estrutura curricular aberta e estruturada a sua
especialidade, articulando o ensino com a aplicação profissional, onde a
mesma seja diferenciada e flexível. Ele determina ainda, regime de
dedicação parcial exigindo a apresentação de trabalho final, também na
forma de dissertação como: projeto, analise de casos, performance,
produção artística, desenvolvimento dos instrumentos, equipamentos
protótipos, etc. De acordo a natureza do curso.
c) Doutorado – é organizado como segundo nível de formação pósgraduada, possui o objetivo de proporcionar formação cientifica ou
cultural, ampla e aprofundada. Nessa modalidade, desenvolve a
capacidade de pesquisa com duração mínima de dois anos; contém a
exigência da defesa de tese, numa área de escolha do acadêmico, que
possa demonstrar domínio, tenha trabalho de pesquisa com uma real
contribuição para o conhecimento do tema, conferindo o diploma de
doutor.
As diferenças entre mestrado e doutorado, também, conferem no quadro
abaixo, como também, os demais cursos que certificam e diplomam. Segundo o
INSTITUTO INTERNACIONAL PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR NA AMÉRICA
LATINA E NO CARIBE:

Quadro 3 - Educação Superior: cursos e níveis, diplomas e certificados:
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* o ensino superior no Brasil pode ser oferecido através
de três modalidades: de ensino presencial, semipresencial e a distância.
Fonte: IESALC (2002, p. 76).

Ao analisar, as informações do quadro, percebe-se a diferenciação dos cursos
e níveis, certificação e diplomação, ou seja, no nível da graduação, em bacharel,
licenciatura, tecnólogo, e outros títulos regulares, receberá diplomas; na pósgraduação stricto sensu, nível mestrado, mestrado profissional e doutorado, ambos
conferem diplomação, o grau de mestre e doutor; já a pós-graduação lato sensu,
nível especialização, confere certificado, grau de especialista. Enquanto nos cursos
sequenciais de formação especifica confere o diploma e sequenciais de
complementação

de

estudo

e

de

extensão,

conferem

certificados

de

complementação de estudo e de extensão.
Outros dados importantes para nível de conhecimento, traz o número de
alunos titulados nos cursos de pós-graduação. Assevera Brasil, CAPES (2017, p. 8),
nos cursos mestrado os intitulados em 2015, foi de 46,517, para 2020, atingirá
58.169, com um acrescido percentual de 25,04%. Os alunos do curso de doutorado
em 2015, foram titulados 8.625, estudantes, e crescerá em 2020, para 28.222,
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poderá atingir 51,52%. Já em 2015, os alunos intitulados eram de 8.407, alcançará
um quantitativo em 2020, de 19.722, alunos titulados, um crescimento de 134,6%.
Ainda, segundo esses dados em 2015, os cursos de mestrado eram de
63,24% e projetado para 2020, de 54,81%. Os alunos no curso de doutorado em
2015 eram de 26,59%, e com um percentual projetado para 2020, de 25,32%. E os
estudantes de mestrado profissional, em 2015, eram 18,58%, e projetado para 2020,
de 11,43%. Como consta no gráfico abaixo:
Gráfico 3: Quantitativo de alunos titulados na Pós-Graduação, 2015-2020
(projeção):

Mestrado

Doutorado

Fonte: CAPES/MEC, (2017, p. 9).

Normas são estabelecidas para o funcionamento da pós-graduação stricto
sensu, para os cursos de mestrado e doutorado regulares, sem distinção entre eles.
Assegura Brasil, (2017, p. 21), na Resolução CNE nº 07, de 11 de dezembro de
2017, em seu Art. 9º, profere que os cursos de pós-graduação stricto sensu de
funcionamento regular poderão ser oferecidos nas formas associativas ou
interinstitucionais: a) parágrafo primeiro, a associação de que se trata no caput
dependerá da manifestação das instituições interessadas à CAPES, para justificar à
associação e indicar a participação nos cursos regulares; b) parágrafo segundo, a
associação poderá ocorrer também, com a presença de instituições estrangeira, que
deverá ser justificada pela qualidade, agregação de conhecimento e competência ao
programa associado; c) parágrafo terceiro, é admitido o despacho de diplomas aos
egressos dos cursos regulares de mestrado e doutorado por uma ou mais instituições
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que integram a associação referida no caput; d) parágrafo quarto, a CAPES
normatizará através de instrumento próprio, para múltipla diplomação, a que se fere
o parágrafo anterior.
Já no Art. 10, da mesma Resolução, concede normas exclusivamente para os
cursos de doutorado regulares, não foi mencionado o mestrado. Segundo Brasil,
(2017, p. 21), é admitido excepcionalmente, conceder o título de doutor mediante a
defesa direta da tese. No seu parágrafo único, isso só poderá ocorrer se o curso de
doutorado regular na mesma área de conhecimento da tese a ser apresentada.
Convém trazer a critério de conhecimento, a evolução dos cursos de
mestrado, doutorado e mestrado profissional, de acordo com gráfico abaixo:

Gráfico 4: Projeção da evolução Cursos do Sistema Nacional de PósGraduação (SNPG) – 2016-2020:

Fonte: CAPES/Mec., (2017, p. 7 e 8).

Ao observar, uma evolução apresentada nos cursos. Mestrado em 2015, cursos
de mestrado em 2011, estava com 2.738, e no ano de 2015, obteve o número 3. 238,
e projeção para 2020, de 3.911, crescimento de 20,8%; o curso de doutorado em
2011, estava com 1.615, e no ano de 2015, alcançou 2.096, e a projeção para 2020,
é de 2.738, uma evolução de 30,7%; o mestrado profissional, em 2011, estava com
338 curso e em 2005, com 603, a projeção para 2020, é aumentar para 1.198,
evoluindo 98,7%.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante desta pesquisa, observa-se que o Brasil vem evoluindo no tocante a
educação superior brasileira, uma vez que, no início o acesso a esta era para uma
minoria com o de correr dos anos foi aperfeiçoando-se com a legislação educacional
e as políticas públicas, então facilitou o acesso da população ao ensino superior.
Destaco, que com a Constituição Federal de 1988, conhecida como a
Constituição Cidadã, inovou trazendo a educação como Direito Social mostrando um
grande desenvolvimento com relação a legislação anteriores. Além disso, traz em
seu texto a educação como direito universal e obrigação do Estado e da família com
o objetivo de desenvolver o cidadão para exercer seus direitos e qualificação para o
mercado de trabalho.
Com elaboração da atual LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelecem as atuais diretrizes e bases da educação nacional; estrutura diversas
mudanças quanto as leis anteriores. Esta lei traz como finalidades e Fins da
Educação Nacional, quando rege que a educação, é obrigação da família e do
Estado, desenvolvida a partir dos princípios da liberdade e nos seus ideais de
solidariedade humana, tem por desígnio o pleno desenvolvimento do aluno, como
também, a valorização do professor da educação escolar fixando um piso salarial
nacional.
Além do mais, observando a história da pós-graduação stricto sensu com
lapso inicial em 1965, com reivindicação da criação e com a criação e estruturação
da CAPES, ocorreu um grande crescimento desses cursos no Brasil. A CAPES na
atualidade tem como objetivo coordenar o alto padrão do Sistema Nacional de PósGraduação brasileiro, e ainda, passou a induzir e fomentar a formação inicial e
continuada de professores para a educação básica com a finalidade de aprimorar o
ensino no Brasil.
Desse modo, com a evolução da legislação educacional como a mão de obra
mais qualificada o Mistério da Educação inovou a pós-graduação stricto sensu com
a regulamentação do doutorado profissional, isto ocorreu com a portaria 389 em
2017. Assim, esta nova modalidade com o regulamento da nova portaria, tem como
objetivo qualificar profissionais para desempenho profissional avançado e
transformador de métodos, que possam atender as necessidades da sociedade
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brasileira, organizacionais ou profissionais e do mercado de trabalho com a
finalidade de desenvolvimento nacional, e por fim, motivar a concorrência e alargar
a produção de empresas, organizações públicas e privadas.
Neste diapasão, mesmo com o desenvolvimento legislacional há uma lacuna
no tocante ao requisito de acesso aos cursos de mestrado e doutorado no Brasil.
Uma vez que, desde a sua intensificação a pós-graduação stricto sensu no parecer
de Sucupira que mencionou a hierarquia entre mestrado e doutorado, para ele
somente em alguns cursos específicos que podia o acadêmico ter acesso ao
doutorado sem passar pela concepção do mestrado, fora isto, era obrigatório o
mestrado para seguir com o doutorado.
Mediante o surgimento da LDB de 1996, em seu artigo 44. b) doutrinou que
nas pós-graduação stricto sensu, a qual, compreende os cursos de mestrado e
doutorado serão abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação desde
que o candidato atenda as exigências das instituições de ensino, sendo assim cabe
as universidades ao publicarem seus editais formular os requisitos para o ingresso
em tais cursos.
Observa-se que, a LDB brasileira não traz em seu contexto uma
subordinação para o acesso no mestrado e doutorado, apenas menciona, que cabe
as instituições educacionais elaborar os requisitos para admissão desses alunos
nestes cursos de aperfeiçoamento, isto, tem a finalidade de facilitar o ingresso de
acadêmicos nestes cursos e assim ter mais mão de obra qualificada no país.
Ao analisar a colocação da Resolução CNE nº 07, de 11 de dezembro de
2017, no Art. 1º, e no Parágrafo segundo, deixa claro, que os cursos de mestrado e
doutorado, eles se distinguem pela duração complexidade, aprofundamento e
natureza do trabalho de conclusão. Enquanto no Parágrafo terceiro, afirma que na
conclusão em cursos de mestrado não é requisito necessário à admissão em cursos
de doutorado. Ou seja, não há uma hierarquia do mestrado ser condições
necessárias para se ingressar num curso de doutorado, ficando nítido que se tendo
concluído a graduação, pode se ingressar num curso de doutorado sem cursar um
mestrado.
Assim espera-se que essa pesquisa possa contribuir de forma significativa
para os acadêmicos e que outros pesquisadores e utilizá-lo, como ponte para futuras
pesquisas sobre a existência hierárquica entre mestrado e doutorado no Brasil.
Assim, este trabalho com sua relevância não tem pretensão de fechar os assuntos
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debatidos, e sim deixar em abertos para futuras discussões e reflexões sobre: O
contexto histórico da educação superior no Brasil; O cenário da pós-graduação
brasileira; os Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPG) e sua contribuição na
pós-graduação; Conceito e Modalidades de mestrado e doutorado e por fim, a
Análise da existência hierárquica entre mestrado e doutorado no Brasil na atualidade.
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