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A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para 

assumirmos a responsabilidade por ele e, como tal gesto, salvá-lo da ruína que 

seria inevitável não fosse a renovação e a vinda de novos e dos jovens. A educação 

é, também, onde decidimos se amamos as nossas crianças o bastante para não 

expulsá-las do nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tão pouco 

arrancar de suas próprias mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova 

e imprevista para nós, preparando-as em vez disso com antecedência para tarefa 

de renovar um mundo comum (ARENDT, 2011, p. 247). 
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RESUMO 

A presente pesquisa pode ser caracterizada como metapesquisa, considerada Pesquisa sobre 

pesquisas (MAINARDES, 2018b). A metapesquisa visa analisar os fundamentos teóricos e 

metodológicos empregados em uma determinada amostra de textos. Nesse sentido, a amostra foi 

delimitada em 56 dissertações do período de 2014 a 2018, da Linha 1 - Políticas Educacionais, 

História e Organização da Educação, do Programa de Pós-Graduação Stricto-Sensu em Educação 

da Universidade Estadual do Centro-Oeste (PPGE/UNICENTRO) como objeto de estudo da presente 

pesquisa. O percurso metodológico de investigação está orientado nos pressupostos da pesquisa 

bibliográfica, pautada nos autores do campo da pesquisa em políticas educacionais e da 

metapesquisa, Krawczyk (2019; 2012), Stremel (2014; 2016), Mainardes (2017; 2018a, 2018b), 

Tello e Mainardes (2015), Tello e Almeida (2013), Tello (2012); Sánchez Gamboa (2006), Tonieto 

(2018), Camargo (2018), Carvalho (2019), Morais (2019), entre outros. Além da pesquisa 

bibliográfica, foi realizada pesquisa documental, análise de  documentos do PPGE/UNICENTRO, o 

(projeto aprovado do Doutorado em Educação, ementas das disciplinas obrigatórias da Linha 1,  o 

regulamento do programa -Resolução nº 7-CEPE/UNICENTRO, de 24 de março de 2016, e as 

próprias dissertações defendidas pela Linha 1 PPGE/UNICENTRO, no período de 2014 a 2018). A 

pesquisa de campo foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com professores; e 

questionários com os egressos da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO  dos anos de 2014 a 2018. O 

estudo foi realizado a partir dos conceitos de teorização combinada e teorização adicionada  

(MCLENNAN, 1996; MAINARDES, 2017, 2018a), e na proposta da metapesquisa em política 

educacional. Foi possível identificar a predominância da explicitação do materialismo histórico-

dialético em  35 das  dissertações da Linha 1 (62,5%); os sujeitos vinculados às escolas, universidades 

e secretarias municipais foram os participantes mais apontados nas investigações empíricas, 

totalizando 20 estudos (35,71%). Destaca-se que 51 mestrandos (91,04%) do PPGE/UNICENTRO 

explicitam as perspectivas teóricas utilizadas nas dissertações; a pesquisa qualitativa foi a abordagem 

metodológica mais utilizada e explicitada por 14 mestrandos (25%). Sobre a abrangência das 

dissertações da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO, destaca-se que, em sua maioria, convergem 

especificamente para âmbito local, com 31 dissertações. As pesquisas empíricas foram as mais 

utilizadas pelos pesquisadores da Linha 1 do programa, totalizando 31 dissertações (55,36%). As 

entrevistas semiestruturadas foram citadas em 25 dissertações da Linha 1 (44,64%). Aponta-se que 

este estudo consiste  em uma tentativa de empregar e aperfeiçoar conceitos da proposta da 

metapesquisa em política educacional. Portanto, trata-se de uma amostra com limitações. Vale 

salientar que os mesmos objetos podem ser classificados de diferentes formas, pois toda classificação 

é arbitrária (MAINARDES, 2018b). Aponta-se que o resultado dessa classificação foi de acordo com 

o enunciado dos próprios pesquisadores em suas pesquisas; logo, a análise fundamentou-se no 

conceito da explicitação das categorias elencadas. Entretanto, aponta-se que a explicitação dos 

pressupostos  teóricos e metodológicos utilizados não assegura que eles foram operados pelo 

pesquisador no conteúdo do texto.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa  Pós-graduação. Metapesquisa. Aspectos teórico-

metodológicos. 
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ABSTRACT 

This research may be characterized as a meta-research, considered as Research about researches 

(MAINARDES, 2018b). Meta-research aims at analyzing theoretical and methodological bases used 

in a determined text samples. Therefore, the sample was delimited by 56 dissertations from 2014 to 

2018, Line 1 - Educational Policies, History and Organization of Education, of the Graduation 

Program in Education of the State University of Midwest (PPGE/UNICENTRO) as study object in 

this research. Methodological research path is guided by bibliographical research assumptions based 

on the authors of the educational policies and meta-research field, such as Krawczyk (2019; 2012), 

Stremel (2014; 2016), Mainardes (2017; 2018a, 2018b), Tello and Mainardes (2015), Tello and 

Almeida (2013), Tello (2012); Sánchez Gamboa (2006), Tonieto (2018), Camargo (2018), Carvalho 

(2019), Morais (2019), among others. Further the bibliographic research, a documental one was also 

carried out, in which documents issued by PPGE/UNICENTRO were analyzed (Doctor Degree in 

Education approved project, compulsory subject programs – Research Line 1, Program regulation – 

Determination nº 7 -CEPE/UNICENTRO, March 24th, 2016, and dissertations produced within the 

Research Line 1 - PPGE/UNICENTRO, from 2014 to 2018). Research field was performed through 

semi structured interviews with professors; and questionnaires with alumni from the Research Line 

1 - PPGE/UNICENTRO from 2014 to 2018. The study was carried out from the concepts of 

combined theorizing and added theorizing (MCLENNAN, 1996), and Meta Research proposal in 

educational policy. It was possible to identify the predominance of explicit historical-dialectical 

materialism in 35 of dissertations in Line 1 (62.5%); the subjects linked to schools, universities and 

municipal secretariats were the most pointed participants in the empirical investigations, totaling 20 

studies (35.71%). It is highlighted that 51 master students (91.04%) from PPGE / UNICENTRO 

explain the theoretical perspectives used in the dissertations; qualitative research was the 

methodological approach most used and made explicit by 14 master students (25%). On the coverage 

of dissertations of Line 1 PPGE/UNICENTRO, most of the works converge specifically for the local 

scope, with 31 dissertations. Empirical research was the most used by the researchers of the Line 1 

in the program, totaling 31 dissertations (55.36%). Semi structured interviews were mentioned in 25 

dissertations in the Line 1 (44.64). This study is an attempt to use and improve the concepts of meta 

research in Educational Policy. Therefore, the sample presents limitations. It is important highlight 

that the same objects might be classified in different ways, because every classification is arbitrary 

(MAINARDES, 2018b). The result of this classification occurred according to the statement of the 

researchers in their research; ergo, the analysis was based on the concept explicated in the categories 

listed. However, it is detached that the theoretical and methodological assumptions used does not 

ensure their use by the researcher in the text content.  

 

KEYWORDS: Research. Graduation. Theoretical and methodological aspects.  
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INTRODUÇÃO 

Krawczyk (2019) argumenta que pesquisar em políticas educacionais é uma tarefa 

árdua e complexa, visto a diversidade de disciplinas para tal estudo e a permanente evolução 

desse campo de análise. Esta pesquisa é resultado de inquietações e debates acerca da 

pesquisa em políticas educacionais referentes aos aspectos teóricos e metodológicos 

empregados no campo. Nossa preocupação também se remete aos desafios enfrentados pelos 

pesquisadores frente aos desdobramentos do ato de pesquisar. 

O interesse pela problemática advém desde a graduação, quando realizamos uma 

pesquisa no curso de Pedagogia, intitulada A pesquisa no curso de pedagogia e sua relação 

com a Educação Básica (2016)1. Compreendemos as pesquisas como indispensáveis para a 

construção de conhecimentos científicos, e tal fator problematizou trabalhos que destacaram 

esses aspectos, fazendo referência à pesquisa em educação2.  

As questões sobre os aspectos teóricos e metodológicos das pesquisas em políticas 

educacionais foram enfatizadas a partir de discussões na disciplina Pesquisa em Políticas 

Educacionais do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade 

Estadual do Centro Oeste (PPGE/UNICENTRO)3, na qual participava como aluna não 

regular. Na disciplina, estudamos os desafios e consequências na formulação de pesquisas 

em políticas educacionais sem a adesão dos aspectos teóricos e metodológicos com rigor 

necessário. 

A presente pesquisa pode ser caracterizada como metapesquisa, considerada 

Pesquisa sobre pesquisas (MAINARDES, 2018b). A metapesquisa visa a analisar os 

fundamentos teóricos e metodológicos empregados em uma determinada amostra de textos.  

 
1 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/0B4uYprBdP-V8M0hKejRuU0xzYWM/view 
2 Em 2017, formulamos a pesquisa juntamente com o segundo ano do curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), frente aos desafios na formulação do projeto de pesquisa, 

intitulado como A elaboração do projeto de pesquisa no curso de Pedagogia: breves apontamentos 

(Resultado do Estágio Voluntário realizado em 2017). Disponível em: Livro Temas em Debate - um 

panorama contemporâneo das pesquisas em educação. Vol. 1. Dictio, 2020. Acesso na íntegra através do 

link: https://drive.google.com/file/d/1SAetJMlMiGrCUwGjctLFLLEmFeWCE0M6/view. Em 2020, 

formulamos o estudo A pesquisa em políticas educacionais: considerações sobre questões teóricas e 

metodológicas, que faz parte dos Anais da V Jornada Ibero-Americana de Pesquisas em Políticas 

Educacionais e Experiências Interdisciplinares na Educação (2020). Disponível em: 

https://www.even3.com.br/anais/vjorneduc/. Nesse mesmo ano, publicamos o artigo Considerações sobre o 

campo da pesquisa em política educacional no Brasil, pela Revista Querubim (UFF).  
3 Sob orientação e direcionamento da Doutora Prof.ª Michelle Fernandes Lima. Professora do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Centro Oeste. Pós-Doutorado pela Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (PPGE/UEPG). Doutora em educação pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFPR. Mestre em fundamentos da educação pela Universidade Estadual de Maringá. 

https://drive.google.com/file/d/0B4uYprBdP-V8M0hKejRuU0xzYWM/view
https://drive.google.com/file/d/1SAetJMlMiGrCUwGjctLFLLEmFeWCE0M6/view
https://www.even3.com.br/anais/vjorneduc/
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Mainardes (2018b) conceitua metapesquisa, em seus trabalhos, como pesquisas que 

visam a explicar o processo de investigação de uma determinada amostra ou seleção de 

textos, sejam eles artigos, dissertações, teses, etc. Essas pesquisas não objetivam sintetizar 

informações ou resultados, mas buscam refletir sobre os procedimentos envolvidos em 

investigações anteriores, contribuindo na verificação de onde o campo estudado estava e 

para onde está avançando. O autor considera que a metapesquisa “[...] busca analisar, 

especialmente, os fundamentos teóricos das pesquisas e o significado destes no 

desenvolvimento teórico do campo do qual as pesquisas fazem parte” (MAINARDES, 

2018b, p. 306). 

Embora as pesquisas no campo das políticas educacionais estão em processo de 

expansão, as questões teóricas e metodológicas são pouco exploradas nesse universo de 

investigações, e carecem de estudos que busquem realizar tais análises (MAINARDES, 

2018b, STREMEL, 2016). Nesse sentido, delimitamos a amostra de 56 dissertações do 

período de 2014 a 2018, da Linha 1 - Políticas Educacionais, História e Organização da 

Educação, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade 

Estadual do Centro Oeste (PPGE/UNICENTRO) como objeto de estudo da presente 

pesquisa4. 

O contato com o objeto de estudo indicou outras questões norteadoras do trabalho:  

Como são caracterizadas as pesquisas da Linha 1 - Políticas educacionais, História 

e Organização da Educação, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da 

Universidade Estadual do Centro Oeste, (PPGE/UNICENTRO) em relação aos aspectos 

teóricos e metodológicos?  

Quais as principais tendências metodológicas presentes nas dissertações da Linha 1 

do PPGE/UNICENTRO?  

Quantos mestrandos da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO explicitam a perspectiva 

epistemológica  utilizada na pesquisa? Qual abordagem metodológica da pesquisa 

(qualitativa, quantitativa, qualitativa-quantitativa) é mais utilizada nas dissertações do 

PPGE/UNICENTRO? Quais tipos de investigação (documental, bibliográfica, de campo ou 

outra) estão presentes nas pesquisas da Linha 1? Qual abrangência das dissertações (local, 

regional, internacional, outras)? Quais instrumentos técnicos são utilizados na organização 

e sistematização dos dados? Quem são os sujeitos das pesquisas do PPGE/UNICENTRO? 

 
4 A lista das dissertações que compuseram o corpus da presente pesquisa se encontra no apêndice A.  
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Quais foram os municípios/estados e países estudados pelos mestrandos da Linha 1 em suas 

análises?  

Diante desses questionamentos, o estudo teve por objetivo geral: Investigar os 

aspectos teórico-metodológicos explicitados nas  dissertações da Linha 1 - Políticas 

Educacionais, História e Organização da Educação, do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Educação da Universidade Estadual do Centro-Oeste (PPGE/UNICENTRO). 

Os objetivos específicos foram: 

- Levantar e sistematizar estudos referentes à metapesquisa e às perspectivas 

epistemológicas do campo de pesquisa em políticas educacionais;  

- Caracterizar e verificar como ocorre a formação para a pesquisa na Linha 1 do 

PPGE/UNICENTRO; 

- Mapear as dissertações da Linha 1 Políticas Educacionais, História e Organização 

da Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/UNICENTRO) com 

relação ao ano de defesa, à abrangência do estudo, ao orientador, e à perspectiva 

epistemológica explicitada; 

 - Identificar as principais tendências teórico- metodológicas presentes na Linha 1 - 

Políticas Educacionais, História e Organização da Educação, a partir das dissertações, dos 

posicionamentos dos professores e egressos da Linha; e 

- Categorizar os aspectos teórico-metodológicos das dissertações da Linha 1 - 

Políticas Educacionais, História e Organização da Educação, a partir dos conceitos de 

teorização combinada e teorização adicionada e na proposta da metapesquisa em política 

educacional. 

O percurso metodológico de investigação está orientado nos pressupostos da 

pesquisa bibliográfica, pautada nos autores do campo da pesquisa em políticas educacionais 

e da metapesquisa, Krawczyk (2019; 2012), Stremel (2016; 2014), Mainardes (2017; 2018a, 

2018b), Tello e Mainardes (2015), Tello e Almeida (2013), Tello (2012); Sánchez Gamboa 

(2006), Tonieto (2018), Camargo (2018), Carvalho (2019), Morais (2019), entre outros. 

Além da pesquisa bibliográfica, realizamos pesquisa documental, analisamos os 

documentos do PPGE/UNICENTRO, o projeto aprovado do Doutorado em Educação, 

ementas das disciplinas obrigatórias da Linha 1, o regulamento do programa - Resolução nº 

7 - CEPE/UNICENTRO, de 24 de março de 2016, e as próprias dissertações defendidas pela 

Linha 1 - PPGE/UNICENTRO, no período de 2014 a 2018. Também realizamos pesquisa 

de campo por meio de entrevistas semiestruturadas com professores, e questionários com os 

egressos da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO  dos anos de 2014 a 2018. 
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Buscamos, nos conceitos de teorização combinada e teorização adicionada  

(MCLENNAN, 1996), e na proposta da metapesquisa em política educacional, fundamentos 

para análise dos dados levantados. Estudos dessa natureza buscam identificar, segundo o 

Enfoque das Epistemologias da Política Educacional (EEPE), formulado por Tello (2012), a 

perspectiva epistemológica, o posicionamento epistemológico, e a perspectiva 

epistemetodológica, além de outros aspectos relevantes. Neste estudo, trabalhamos com a  

perspectiva epistemológica explicitada.  

Sobre os demais elementos do EEPE, destacamos que o  posicionamento 

epistemológico consiste nas concepções políticas e ideológicas do pesquisador. Mainardes 

(2017, 2018a, 2018b) destaca que o posicionamento epistemológico é relacionado ao 

campo de estudo, e se constitui como o posicionamento do pesquisador em relação ao 

objeto de estudo na investigação. Alguns exemplos de posicionamento epistemológico são 

os seguintes: crítico radical, crítico-analítico, crítico-reprodutivista, crítico-normativo, 

reformista, neo-institucionalista, jurídico-legal, neoliberal, pós-moderno, etc.   

A última, denominada perspectiva epistemetodológica, define-se na metodologia 

utilizada pelo pesquisador.  Mainardes (2017) ressalta que o enfoque epistemetodológico é 

o modo como se estabelece metodologicamente a pesquisa, a partir de uma determinada 

perspectiva epistemológica e de um posicionamento epistemológico. 

Compreendemos, como perspectiva epistemológica, teorias gerais assumidas pelo 

pesquisador para conduzir sua investigação. Segundo Almeida e Tello (2013, p. 14), as 

perspectivas podem se distinguir em: “[...] marxismo, o neo-marxismo, estruturalismo, pós-

estruturalismo, existencialismo, humanismo, positivismo, e pluralismo [...]”. Mainardes 

(2017) menciona que a perspectiva epistemológica refere-se na teoria que o pesquisador 

adota para orientar sua pesquisa. Nesse sentido, utilizamos da auto explicitação enunciada 

pelos mestrandos para identificarmos as perspectivas epistemológicas apontadas nas 

dissertações da Linha 1.  

Sobre isso, vale acrescentar que “uma questão relevante no âmbito dos estudos de 

política educacional é que nem sempre tais aspectos são explicitados pelos pesquisadores 

[...]” (MAINARDES; TELLO, 2016, p. 4), dificultando as análises almejadas.  

Embora considerarmos de total importância incluir os demais elementos do Enfoque 

das Epistemologias da Política Educacional (EEPE) formulado por Tello (2012) 

(posicionamento epistemológico, enfoque epistemetodológico) não foi possível abranger 

todos, devido o número de nossa amostra de textos, que consiste nas 56 dissertações da Linha 

1 - Políticas Educacionais, História e Organização da Educação, e nosso período de 
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realização do mestrado. Vale acrescentar que estudos nessas perspectivas necessitam do 

domínio de diferentes bases teórico-metodológicas que são empregadas no campo, as quais 

não dominamos na totalidade. 

Segundo Mainardes e Tello (2016), a metapesquisa consiste no processo de tomar 

um conjunto de textos (artigos, dissertações, teses, entre outros) como objeto de análise e 

reflexão. Para desenvolvermos a presente pesquisa, adotamos como base o estudo de 

Mainardes (2018b) - Metapesquisa no campo da política educacional: elementos 

conceituais e metodológicos”. 

 Tal trabalho apresenta encaminhamentos conceituais e metodológicos da 

metapesquisa no campo das políticas educacionais que foram essenciais para formulação 

desta investigação, os quais serão explicitados no decorrer desta introdução. 

Mainardes (2018b, p. 312) explica que: 

 

O ponto de partida para a realização da metapesquisa é a definição dos seus 

propósitos e da amostra, ou seja, a seleção de um conjunto de textos: 

artigos, teses, dissertações ou outras publicações. A definição da amostra 

varia de acordo com os propósitos da pesquisa: a definição de um conjunto 

de periódicos, de um período de tempo, de um tópico de pesquisa 

específico ou combinações entre estes.  

  

Conforme já mencionado, nossa amostra fundamenta-se nas 56 dissertações 

defendidas no período de 2014 a 20185, pela Linha 1 - Políticas Educacionais, História e 

Organização da Educação, do PPGE/UNICENTRO.  

Sobre a metapesquisa, Mainardes (2018b, p. 306 ) acrescenta: 

 

No caso das Ciências Humanas e Sociais, a metapesquisa pode ser utilizada 

para realizar uma avaliação das pesquisas, identificar características, 

tendências, fragilidades e obstáculos para o desenvolvimento de um campo 

ou temática de pesquisa. Em geral, abrange a análise de aspectos teórico-

epistemológicos, metodologias, estilos de argumentação, nível de 

coerência interna, reflexividade ética, etc. 

 

Nesse sentido, a realização deste estudo tem o propósito de identificar as 

características e tendências  das dissertações da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO, e o  

emprego dos aspectos teóricos e metodológicos nessas investigações. Argumentamos que 

não buscamos julgar as pesquisas, mas tecer contribuições para a consolidação do próprio 

campo de investigação dentro do programa.  

 
5 Tal período foi delimitado devido minha inserção no programa como aluna regular ter acontecido em julho 

de 2018. 
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Sobre essa questão, Krawczyk (2015), em palestra realizada na abertura da RelePe 

em 2015, adverte sobre estudos que avaliam programas educacionais em universidades. Tais 

estudos são, muitas vezes, demandas dos governos, que verificam se os objetivos estipulados 

pelos órgãos estatais estão sendo cumpridos. Esses trabalhos divergem de nossa pesquisa em 

objetivos e intenções.  

Em relação aos estudos de metapesquisa no campo da política educacional, 

argumentamos que “[...] são bastante recentes, pois começaram a ser concluídas após 2010. 

Pode-se argumentar que o próprio acúmulo de pesquisas e a expansão do campo da Política 

Educacional impulsionou o interesse pela realização de metapesquisas” (MAINARDES, 

2018b, p. 308-309). Entretanto, já existiam debates e discussões em relação aos referenciais 

empregados no campo, assim como estudos de revisão preliminares, desde o final da década 

de 1990. Mainardes (2018b, p. 309) aponta que “devemos destacar, porém, que os estudos 

de metapesquisa foram antecedidos por importantes estudos de revisão, realizados a partir 

do final da década de 1990 (WITTMANN; GRACINDO, 2001; AZEVEDO; AGUIAR, 

2001a, 2001b)”.  

Diante do exposto, abordamos a estrutura de nossa dissertação: No primeiro capítulo, 

apresentamos considerações gerais sobre o campo das pesquisas em políticas educacionais 

no Brasil. Na segunda subseção do capítulo, utilizamos o estudo de Mainardes, Stremel e 

Soares (2018), que apresentam análise e levantamento de 26 trabalhos de metapesquisa 

desde 2001 até 2018, para apontar os estudos atuais referentes à metapesquisa no campo da 

política educacional. Nesse contexto, apresentamos um panorama do desenvolvimento 

dessas investigações. Vale acrescentar que não buscamos fazer síntese dos trabalhos 

levantados, já que visamos a “[...] refletir sobre os processos envolvidos nos estudos 

anteriores [...]” (MAINARDES,  2018b, p. 307) e tecer considerações sobre os avanços já 

adquiridos no campo. 

Na terceira subseção do capítulo, abordamos discussões sobre a perspectiva 

epistemológica apontadas nos estudos recentes de metapesquisa no campo, já que 

trabalhamos com esse elemento na classificação das dissertações.  

No segundo capítulo, de forma específica, abordamos a Linha 1, sua estrutura, seus 

docentes, egressos, e principalmente as pesquisas já formuladas no âmbito do 

PPGE/UNICENTRO. Consideramos o histórico do programa nesse contexto.  Discorremos, 

na segunda e terceira subseções desse capítulo, a formação para a pesquisa no programa, 

considerando o processo de orientação e as disciplinas obrigatórias da Linha 1 do 

PPGE/UNICENTRO: Estado e Políticas Educacionais, Fundamentos e Métodos da 
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Pesquisa em Educação, e Seminários de Pesquisa, pois buscamos caracterizar e verificar 

como ocorre a formação para a pesquisa na referida Linha de pesquisa, e identificar as 

principais tendências teórico-metodológicas presentes nas dissertações dessa Linha a partir 

das próprias dissertações, dos posicionamentos dos professores e egressos por meio de 

entrevistas e questionários aplicados. 

Para a coleta de dados, encaminhamos os instrumentos da pesquisa, entrevista e 

questionário, para o Comitê de Ética da UNICENTRO. Na sequência, após a devolutiva do 

parecer aprovado, em outubro de 2019, iniciamos a pesquisa de campo. Marcamos horário 

com os professores entrevistados conforme suas disponibilidades para a realização da 

entrevista, que foram concluídas no final de 2019.  

Sobre os questionários dos egressos, primeiramente enviamos para dois egressos do 

programa, a fim de verificar como estava o conteúdo das questões, visando ao bom 

entendimento de nossos participantes. Posteriormente à devolutiva dos pilotos, realizamos 

as correções necessárias. O questionário online foi encaminhado nos e-mails dos 56 egressos 

da Linha 1 dos anos 2014-2018.  

Após obtermos somente algumas respostas por e-mail, nossa busca concentrou-se 

nas redes sociais dos egressos da pesquisa. Nesse processo, conseguimos mais algumas 

respostas, totalizando 29 devolutivas. Portanto, não tivemos retorno de 27 egressos do 

programa.  

No terceiro capítulo de nossa dissertação, objetivamos apontar os aspectos teórico-

metodológicos das 56 dissertações da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO, realizando leitura 

sistemática da amostra selecionada. No primeiro item, considerando delineamentos 

apontados por Mainardes (2018b, p. 312), de que “é importante que os textos da amostra 

sejam registrados em uma planilha [...]”, buscamos:  Mapear as dissertações da Linha 1  - 

Políticas Educacionais, História e Organização da Educação do Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE/UNICENTRO-PR), com relação ao ano de defesa, 

abrangência do estudo, ao orientador, e à perspectiva epistemológica explicitada. Sobre a 

abrangência, trabalhamos nos conceitos “[...] local, regional, nacional, internacional/global” 

(MAINARDES, 2018b, p. 313). Por meio das dissertações, realizamos um panorama, 

identificando as principais tendências teórico- metodológicas presentes na Linha 1. 

Utilizamos, também, apontamentos dos professores e egressos do programa. 

Na segunda subseção, envolvemos a classificação  da perspectiva epistemológica não 

explicitada pelos mestrandos do PPGE/UNICENTRO, buscando Categorizar os aspectos 

teórico-metodológicos das dissertações da Linha 1 - Políticas Educacionais, História e 
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Organização da Educação, através dos conceitos de teorização combinada e teorização 

adicionada, e na proposta da metapesquisa em política educacional.  

Inicialmente, a análise compreende verificar se o pesquisador explicitou a 

perspectiva epistemológica empregada na pesquisa; caso contrário, se não explicitado, o 

metapesquisador pode realizar essa classificação nos conceitos de teorização combinada ou 

adicionada, ou se a perspectiva está implícita no conteúdo do texto6.  

Compreendemos teorização combinada como uma junção de teorias e conceitos 

advindos de diferentes encaminhamentos, que juntos formam um quadro teórico consistente 

para fundamentação de determinada pesquisa. Já a teorização adicionada, refere-se ao 

resultado de adicionamento de ideias, teorias e conceitos de diferentes autores, sem o rigor 

necessário, ocasionando um referencial teórico fragilizado e inconsistente  (MAINARDES, 

2017, 2018a). 

Alguns textos apresentam falta de teorização; ou seja, não apresentam um referencial 

teórico na pesquisa. Esses trabalhos são classificados como ausência de teorização 

(MAINARDES, 2017, 2018a, 2018b). Segundo Camargo (2018, p. 89),  

 

Esses textos, de forma geral, apresentaram-se pautados em legislações 

educacionais, diretrizes nacionais, pareceres jurídicos acerca da educação 

em nível federal, mas na maioria dos casos não apresentavam uma 

discussão teórica, um posicionamento político, tão pouco uma sustentação 

empírica para as argumentações. 

 

Diante do exposto, apresentamos as categorias de análise já definidas do presente 

trabalho: (1) orientador do trabalho; (2) título; (3) ano da defesa; (4) perspectiva 

epistemológica; (5) tipo de pesquisa; (6) abordagem (7) instrumento de pesquisa; (8) sujeitos 

da pesquisa; ( 9 ) abrangência; e (10) Lócus da pesquisa.  

Tais categorias foram apontadas a partir da análise das dissertações em sua íntegra. 

Tonieto (2018) explica que pesquisas que analisam somente o resumo dos trabalhos podem 

realizar diagnósticos equivocados, pois muitos pesquisadores explicitam os pressupostos 

metodológicos norteadores da pesquisa nas demais seções do texto.   

Os dados foram organizados em uma planilha, pois proporciona melhor compreensão 

dos dados coletados  pelo pesquisador, e nossa análise fundamentou-se no conceito de 

 
6 No estudo de Carvalho (2019) foi abordada a perspectiva epistemológica implícita no conteúdo do trabalho. 

Inicialmente, a autora analisou os trabalhos que explicitavam a perspectiva epistemológica. Posteriormente, 

classificou os demais trabalhos em teorização combinada, teorização adicionada, ausência de teorização, e se 

os trabalhos não evidenciavam em seu conteúdo alguma perspectiva implícita.  
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explicitação do referencial teórico e das demais categorias citadas, utilizando  o enunciado  

dos próprios pesquisadores em suas pesquisas.  

Acrescentamos que este estudo consiste em uma tentativa de empregar e aperfeiçoar 

conceitos da proposta da metapesquisa em política educacional. Portanto, trata-se de uma 

amostra com limitações. Vale salientar que os mesmos objetos podem ser classificados de 

diferentes formas, pois toda classificação é arbitrária (MAINARDES, 2018b). 

De acordo com Mainardes (2018a), muitos autores enunciam a perspectiva 

epistemológica utilizada na pesquisa, no entanto, não a operam no trabalho, assim como 

muitos pesquisadores não explicitam e operam determinados pressupostos epistemológicos 

de forma implícita no conteúdo do estudo. Salientamos que não verificamos como os 

mestrandos do PPGE/UNICENTRO operam com a perspectiva epistemológica explicitada 

nos trabalhos.  

O presente trabalho vincula a possibilidade da realização de outros estudos voltados 

à verificação de como os pesquisadores do PPGE/UNICENTRO trabalham/operam com a 

teoria explicitada no conteúdo das dissertações. 

Tonieto (2018) menciona a importância da explicitação dos pressupostos teóricos e 

metodológicos utilizados na pesquisa, devido a caracterizar a clareza do pesquisador perante 

os aspectos escolhidos para nortear a investigação.  

Em síntese, o esquema analítico proposto na presente pesquisa, diante dos 

argumentos apontados nesta introdução, segue o possível caminho trilhado para análise das 

dissertações da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO: 

a) Levantamento de um conjunto de dissertações formuladas no âmbito da pós-

graduação brasileira, dentro de um recorte temporal delimitado; 

b) Realização de registro das dissertações em uma planilha, que possua os elementos 

elencados e mencionados para contribuição da análise; e 

c) Categorização das pesquisas por meio da metapesquisa em política educacional 

por meio da leitura sistemática (MAINARDES, 2018b). 

Em virtude da rápida expansão do campo da política educacional, compreendemos a 

necessidade de estudos voltados para a análise do conhecimento já formulado e produzido. 

Destacamos que estudos de metapesquisa podem produzir valiosas contribuições para 

fortalecimento e constituição do campo estudado. 
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CAPÍTULO 1 - AS PESQUISAS EM POLÍTICA EDUCACIONAL NO BRASIL E 

AS PERSPECTIVAS EPISTEMOLÓGICAS 

Investigação vem do verbo latino “Vestígio” que significa “seguir as 

pisadas”. Investigação significa a busca de algo a partir de vestígios. Como 

a investigação constitui um processo metódico, é importante assinalar que 

o método ou modo, ou caminho de chegar ao objeto, o tipo de processo 

para chegar a ele está dado pelo tipo de objeto e não ao inverso como pode 

ser entendido [...] (SÁNCHEZ GAMBOA, 2006, p. 13, grifos do 

autor). 

 

Neste primeiro capítulo, objetivamos levantar e sistematizar estudos referentes à 

metapesquisa e às perspectivas epistemológicas do campo das pesquisas em políticas 

educacionais. Para atingirmos nosso objetivo de forma satisfatória, abordamos o processo 

de institucionalização do campo da política educacional, pois acreditamos que:  

 

Explorar a história da constituição do próprio campo permite também 

realizar uma avaliação do seu desenvolvimento, bem como de suas lacunas 

e desafios. Os resultados dessas avaliações são importantes para o contínuo 

aprofundamento do campo (STREMEL; MAINARDES, 2019, p. 33). 

 

Na sequência, apontamos considerações gerais sobre o campo das políticas 

educacionais, para compreendermos a trajetória e os avanços desse campo de análise em 

ascensão. Na próxima subseção, indicamos os trabalhos de metapesquisa desenvolvidos 

desde 2001 a 2020, sobre os referenciais empregados, utilizando o levantamento realizado 

por Mainardes, Stremel e Soares (2018). 

Na última parte do capítulo, abordamos a perspectiva epistemológica, por meio dos 

últimos trabalhos produzidos no campo, destacando como os pesquisadores trabalharam tal 

elemento em seus estudos. Vale salientar  a complexidade que abrange o ato de classificar 

os referenciais empregados nas pesquisas, devido a não explicitação deles no corpo do texto 

por parte de alguns pesquisadores.  

Nosso trabalho parte do contexto que o campo das políticas educacionais é complexo 

e abrangente, devido a sua relação com outras áreas do conhecimento e seu processo 

constante de expansão e construção (MAINARDES, 2018a; STREMEL, 2016).  

Sobre as pesquisas em políticas educacionais, primeiramente é necessário distinguir 

o que seriam pesquisas em políticas educacionais e as próprias políticas educacionais. 

Segundo estudos de Almeida e Silva (2013), as políticas educacionais são formas de intervir 

nas instituições educativas. Já as pesquisas são formas de produção do conhecimento que 

norteiam as políticas educacionais, principalmente para “mistificá-las, justificá-las ou 
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questioná-las, desmistificá-las e mesmo denunciá-las, propondo aperfeiçoamentos ou 

mesmo supressão das mesmas” (ALMEIDA; SILVA, 2013, p. 29). 

Muitas pesquisas sobre os aspectos teóricos e metodológicos (MAINARDES, 2018a; 

MAINARDES; TELLO 2016) abordam a necessidade de realização de pesquisas cujo 

objetivo colabore para a produção de trabalhos sobre as políticas educacionais e o emprego 

dos referenciais utilizados nessas investigações.  

Vale acrescentar que, considerando o número de produções publicadas na área das 

pesquisas em políticas educacionais, denota-se uma crescente quantidade de estudos. 

Entretanto, 

observa-se que as questões metodológicas e as discussões sobre 

referenciais analíticos e sobre fundamentos epistemológicos das pesquisas 

têm sido pouco exploradas tanto no campo das políticas públicas em geral, 

bem como no campo específico das políticas educacionais [...] 

(MAINARDES; FERREIRA; TELLO, 2011, p. 154). 

 

Portanto, faz-se necessário um número maior de pesquisas que discorram sobre o uso 

de referenciais já utilizados. Embora já tenhamos alguns exemplos de metapesquisa no 

Brasil, especificamente no âmbito da ReLePe7, muitas questões precisam ser aprofundadas 

no campo.  

Sobre essa questão, Mainardes, Ferreira e Tello (2011, p. 144) alegam que 

 

A pesquisa de políticas educacionais vem se configurando no Brasil como 

um campo distinto e em busca de consolidação. Nesse contexto, 

defendemos que se faz necessário discutir os referencias teórico-

metodológicos das pesquisas que têm sido desenvolvidas, bem como os 

referencias teórico-metodológicos que têm sido propostos para a análise de 

políticas, principalmente na literatura internacional. 

  

Conforme observamos, é notável o vasto campo das políticas educacionais e sua 

importância para a educação. No entanto, precisamos destacar que esse campo é 

relativamente novo e em total construção (AZEVEDO; AGUIAR, 2001; SANTOS, 2008; 

MAINARDES, 2017; 2018a; STREMEL, 2016).  

 
7 A Rede de Estudos Teóricos e Epistemológicos em Políticas Educacionais (ReLePe) é uma rede de estudos 

que iniciou seus trabalhos a fim da ampliação das discussões em relação aos fundamentos teórico-

epistemológicos da pesquisa em política educacional. Mais informações em:       

http://www.relepe.org/index.php/biblioteca-tematica. 
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1.1 AS PESQUISAS EM POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL 

Nesta subseção, apontamos a trajetória do campo das pesquisas em políticas 

educacionais e os avanços ocorridos no decorrer de sua institucionalização. Desse modo, 

abordamos a criação de programas de Pós-graduação, Linhas de pesquisa, periódicos, entre 

outros acontecimentos atuais. Trilhamos esse caminho devido ao fato de que nosso objeto 

de estudo, as 56 dissertações da Linha 1 - Políticas educacionais, História e Organização 

da Educação do PPGE/UNICENTRO, estão constituídas nesse universo de estudos já 

formulados no âmbito da Pós-graduação brasileira. 

Utilizando as demarcações formuladas por Stremel (2016), organizamos, a partir da 

década de 1960, os principais momentos da institucionalização do campo acadêmico da 

política educacional, apontando os  progressos já alcançados. Consideramos a década de 

1960 devido à implantação da Pós-graduação no Brasil. 

Quadro 1.1 - A institucionalização do campo acadêmico da política educacional (a 

partir da década de 1960)  

Período Ano 
Principais momentos para a constituição do 

Campo Da Política Educacional 

Contexto histórico 

brasileiro 

 

 

Década 

de 1960 

 

1960 

Utilização do termo política educacional ou políticas 

educacionais nas produções brasileiras (teses, artigos, 

livros) 

 

 

Regime militar 

(1964-1985) - 

Período de 

repressão e 

autoritarismo 

 

1961 Criação ANPAE 

1965 Implantação da Pós-Graduação no Brasil 

Década 

de 1970 

 

1971 Criação de periódicos da área da educação 

1976 Criação da ANPEd 

1979 Fundação do CEDES e da ANDE 

Década 

de 1980 

1980/1991 Realização das CBEs 
Redemocratização 

do país 1986/1987 Criação do GT 5 – Estado e Política Educacional 

  

 

 

Década 

de 1990 

 

A partir de 

1990 

 

Criação de linhas e grupos de pesquisa de política 

educacional 

Criação de disciplinas de política educacional 

Criação de periódicos de política educacional 

Governo de 

Fernando Henrique 

Cardoso 

(1995-1998 e 1999-

2002) - Reformas 

educacionais 

neoliberais 

1996 ANPAE denominou-se Associação Nacional de 

Política e Administração da Educação 

  

 

Anos 

2000 

 

2003 Crescimento dos eventos científicos especializados e 

criação de redes de pesquisa 
Governo Lula 

(2003-2006 e 2007-

2010) Governo 

Dilma (2011-2014 e 

2015-2016) 

Ampliação das 

políticas sociais 

2010 

Ênfase na criação de programas privados de pós-

graduação em Educação em Universidades privadas 

de forma acelerada e gradativa 

Continua na página seguinte 
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Continuação da página anterior 

Período Ano 
Principais momentos para a constituição do 

Campo Da Política Educacional 

Contexto histórico 

brasileiro 

 

 

Anos 

2016-

2020 

 

 

 

2016-2020 

Crescimento de debates acerca dos desafios para a 

pesquisa em Política educacional, enfaticamente 

sobre as abordagens utilizadas nas produções, bem 

como a formação oferecida para o pesquisador de 

Políticas Educacionais. 

Governo de Michel 

Temer (2016-2018) 

Jair Messias 

Bolsonaro (2019- 

dias atuais) 

Retrocesso  no 

âmbito das políticas 

sociais 

Cortes de grande proporção nos financiamentos e 

recursos para pesquisa em instituições públicas8. 

Fonte: Adaptado a partir da tese de Stremel (2016). 

 

A consolidação da pesquisa em educação como campo de estudo, no Brasil, teve seu 

início na década de 1940, com a criação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP. As pesquisas foram incorporadas no meio acadêmico por intermédio 

da institucionalização da Pós-graduação, em meados da década de 1960 (STREMEL, 2016). 

Conforme explica Krawczyk (2012, p. 4),  

 

o aceleramento do desenvolvimento da pesquisa em educação - e 

especificamente em política educacional -, na segunda metade do século 

XX, deve-se, também e, principalmente, à implantação de um vasto 

conjunto de programas de pós-graduação no País, no final da década de 

1960, pelo qual se transferiu para as universidades o espaço de produção 

científica e de formação de quadros e criou-se o Sistema Nacional de Pós-

Graduação.  

 

A pós-graduação brasileira foi inspirada no modelo norte-americano, com influência 

europeia, devido os primeiros professores dos cursos realizarem formação na Europa. Santos 

e Azevedo (2009) destacam que, nos anos de 1960, havia somente 38 cursos de pós-

graduação no Brasil em diversas áreas, sendo 27 de mestrado e 11 de doutorado.  

Krawczyk (2012, p. 05) menciona que, na década de 1970, as áreas que 

predominavam nos 17 cursos de mestrado em educação fundamentavam-se em:  “[...] 

administração de sistemas educacionais, ensino, aconselhamento psicopedagógico, filosofia 

da educação e planejamento educacional [...]”. Desse total, 10 voltavam-se para a área da 

administração de sistemas educacionais, provenientes de reflexos da concepção tecnicista.  

 
8 Nas palavras de Jaqueline Moll, durante abertura da V Jornada Ibero-Americana de Pesquisas em Políticas 

Educacionais e Experiências Interdisciplinares na Educação, o contexto atual do Brasil é de ataques contra 

a educação e a ciência. O período é de destruição da esfera pública. De acordo com a  professora, vivemos 

em um mundo em convulsão, que depende, neste período de pandemia, enfaticamente do conhecimento e da 

pesquisa formulados pelas universidades e institutos de pesquisa. Tais apontamentos foram realizados no dia 

22 de julho de 2020, durante conferência Educação e Democracia.  
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Mainardes e Gandin (2013) relatam que, embora a pesquisa em educação no Brasil 

tenha sido sistematizada em meados do século XX, a pesquisa sobre políticas educacionais 

é um campo recente, oriundo de transformações constantes. Sobre essa questão, os autores 

acrescentam que, na década de 1970, os estudos que hoje denominamos sobre políticas 

educacionais eram chamados de pesquisas da Administração da Educação ou Administração 

Educacional, entre outros. Esses estudos deram sequência para o que designamos, hoje, de 

Política Educacional ou Políticas Educacionais. Esse fator é originário devido à disciplina 

de política educacional proceder das disciplinas de Administração Escolar e Educação 

Comparada (STREMEL, 2016). 

Krawczyk (2012) explica que o retorno da democracia política brasileira, após 21 

anos de ditadura, culminou na expansão de mobilizações sociais pela educação, gerando 

avanços nos estudos que retratavam as relações capitalistas, com a utilização de autores de 

cunho marxista, principalmente nas áreas de filosofia, história, e política educacional. 

Em seus estudos, Stremel (2016) destaca alguns marcos referentes à 

institucionalização do campo da pesquisa em políticas educacionais. A autora considera a 

criação da Associação Nacional de Professores de Administração Escolar - ANPAE, em 

1961, o primeiro deles. A ANPAE foi fundada por professores de administração escolar e 

educação comparada, sob liderança de José Querino Ribeiro e Anísio Teixeira.  Atualmente 

é denominada de Associação Nacional de Política e Administração da Educação.  

Outra contribuição da ANPAE para o campo foi a criação da Revista Brasileira de 

Administração da Educação - RBAE, no ano de 1983. Atualmente é denominada  Revista 

Brasileira de Política e Administração da Educação - RBPAE (STREMEL, 2016).  

Stremel (2016)  alega que outro marco posterior foi a criação do GT 5 - Estado e 

Política Educacional, no âmbito da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação - ANPEd (1986/1987). Segundo a autora, a  ANPEd foi criada em 1976, e 

juntamente com a criação dos Grupos de Trabalho - GTs, foi de total importância para a 

institucionalização do campo acadêmico da política educacional. Nesse prisma, 

acrescentamos: 

Embora a criação da ANPAE possa ser considerada um primeiro marco na 

institucionalização do campo, em virtude da relação entre o campo da 

administração da educação e dos estudos de política educacional, é com a 

criação do GT 5 que de maneira mais explícita a política educacional é 

definida no âmbito de um espaço institucional (STREMEL, 2016, p. 

118). 
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Outro período considerável para o campo das pesquisas em política educacional 

remete-se ao “[...] momento da criação da disciplina Política Educacional nos currículos de 

cursos de Graduação [...]” (STREMEL, 2016, p. 130).  

A autora explica que a expansão do campo acadêmico da política educacional, a 

partir dos anos 1990, é resultado do conjunto de propostas fundamentado pela CAPES, que 

organizava os programas de Pós-graduação em Linhas de pesquisa. Foi nesse contexto “[...] 

que começaram a surgir linhas de pesquisa de/sobre política educacional, bem como grupos 

de pesquisa que se ocuparam do estudo das temáticas relacionadas à política educacional 

[...]” (STREMEL, 2016, p. 123). Essas alterações não foram concedidas internamente dentro 

dos cursos de Pós-graduação, mas por instâncias de regulação do campo (STREMEL, 2016).  

A partir das décadas seguintes, enfaticamente a partir dos anos de 1990, foram 

incorporadas ampliações de metodologias na área das políticas educacionais, assim como de 

temáticas de estudo, devido à expansão do ensino superior e da Pós-graduação.  

 

Assim, as disciplinas tornaram-se secundárias e o que importava era que o 

aluno desde o início dos cursos possuísse um projeto vinculado a uma 

linha. Em tese, isso significava colocar a pesquisa como o centro do 

desenvolvimento do curso e também supunha maior articulação e 

aproximação entre os pesquisadores, já que o desenvolvimento de linhas 

de pesquisa previa a formação de grupos que a integrassem (SANTOS; 

AZEVEDO, 2009, p. 541). 

  

Atualmente, o campo das pesquisas em políticas educacionais é considerado amplo 

e numeroso em relação a grupos de pesquisa, Linhas de pesquisa e pesquisadores. 

Entretanto, esse caminho foi constituído aos poucos, e um dos fatores que intensificou a 

consolidação desse campo foi a criação da disciplina Política Educacional nos currículos dos 

cursos de graduação. Sobre isso, vale acrescentar que, 

 

Embora sejam utilizadas diferentes denominações, o aspecto comum das 

disciplinas é a discussão sobre a análise das relações entre Estado e 

educação, organização dos sistemas de ensino, reformas educacionais, 

políticas para os níveis e para as modalidades de ensino, legislação do 

ensino, estrutura e funcionamento da educação, etc. [...] (STREMEL, 2016, 

p. 133). 

  

Nesse sentido, Stremel (2016, p. 88) comenta que a 

 

criação de linhas e grupos de pesquisa denota um momento importante na 

constituição do campo acadêmico da política educacional no Brasil, pois 

representa uma forma de demarcação da pesquisa nessa área temática no 

âmbito da Pós-Graduação em Educação, bem como de maior integração de 

pesquisadores interessados nos estudos específicos de política educacional 

[...]. 
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Em relação aos dados atuais da Pós-graduação brasileira, utilizando informações do 

Sistema Nacional de Pós-Graduação - SNPG disponibilizadas pela CAPES, obtivemos os 

números de programas e cursos de Pós-graduação em Educação cadastrados.   

Tabela 1.1 - Total de Programas de Pós-Graduação em Educação no Brasil  
Educação Total de Programas de Pós-Graduação em 

Educação 

Mestrado Acadêmico 44 

Doutorado Acadêmico 1 

Mestrado Profissional 50 

Doutorado Profissional 0 

Mestrado Acadêmico/ Doutorado Acadêmico 93 

Mestrado Profissional/ Doutorado Profissional 2 

 Total de Programas: 190 

Fonte: Elaborada pela autora com dados da Plataforma Sucupira - Sistema Nacional de Pós-Graduação 

(SNPG).  

 

O Brasil possui 190 Programas de Pós-Graduação em Educação reconhecidos pela 

CAPES (93 PPGEs com Mestrado e Doutorado, 44 PPGEs com Mestrado Acadêmico e 50 

PPGEs com Mestrado Profissional, um programa somente que abrange o doutorado 

acadêmico, e dois programas que atuam no mestrado/doutorado profissional).    

No levantamento realizado por Stremel (2016) nos Cadernos de Indicadores 

disponibilizados pela Capes (1998-2012), destacamos que, em 19989, dos 47 PPGEs e das 

290 Linhas de pesquisa existentes, 30 Linhas de Pesquisas (LPs) eram sobre política 

educacional. 

 Já em 2012, com 121 PPGEs brasileiros e 412 LPs, havia 93 LPs relacionadas à 

política educacional. Em 2016, de 462 LPs, 102 eram de política educacional. Atualmente, 

existem  521 Linhas de Pesquisa brasileiras, destas 117 são de política educacional 

(SOARES, 2019).  

Na sequência, apresentamos as 29 linhas de pesquisa em políticas educacionais da 

região Sul, conforme estudos de Soares (2019). Tal processo é justificado para localizarmos 

nosso objeto de estudo, as 56 dissertações da Linha 1  - Políticas Educacionais, História e 

Organização da Educação do PPGE/UNICENTRO entre as demais Linha de pesquisa 

brasileiras. Soares (2019) realizou um vasto trabalho sobre Linhas de pesquisa em políticas 

educacionais, conforme destacamos no quadro 1.2, na página seguinte.  

  

 
9 A partir dessa data que foram organizados os Cadernos de Indicadores da CAPES com informações sobre as 

Linhas de pesquisa no Brasil (STREMEL, 2016). 
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Quadro 1.2 - Instituições da região Sul e Linhas de pesquisa em políticas educacionais 
Instituição Linha de pesquisa 

Fundação Universidade de Passo Fundo (FUPF) Políticas educacionais 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUC/PR) 

História e políticas da educação 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE) 

Educação políticas sociais e estado 

Universidade Luterana Do Brasil (ULBRA) Pedagogias e políticas da diferença 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Práticas escolares e políticas pública 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Políticas e gestão da educação básica 

Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC) 

Políticas educacionais , ensino e formação 

Universidade do Sul de Santa Catarina 

(UNISUL) 

Educação, história e política no Brasil e na América 

Latina 

Centro Universitário La Salle (UNILASALLE) Gestão, educação e políticas públicas 

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) Políticas para a educação básica e superior 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Educação, estado e políticas públicas 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) Perspectivas filosóficas, históricas e políticas da 

educação 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) Políticas e gestão em educação 

Universidade do Oeste de Santa Catarina 

(UNOESC) 

Educação, políticas públicas e cidadania 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (PUC/RS) 

Formação, políticas e práticas em educação 

Universidade do Planalto Catarinense 

(UNIPLAC/SC) 

Políticas e processos formativos em educação 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) Políticas educacionais 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS) 

Educação, história e políticas 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 

Políticas de formação, políticas e gestão da 

educação 

Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) Políticas públicas e gestão da educação 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) História e política educacionais 

Univ. Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul (UNIJUÍ) 

Teorias pedagógicas e dimensões éticas e políticas 

da educação 

Univ. Regional Integrada do Alto Uruguai e das 

Missões (URI) 

Políticas públicas e gestão da educação 

Universidade da Região de Joinville 

(UNIVILLE) 

Políticas e práticas educativas 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) Políticas educacionais 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) Políticas, sistemas e organizações educacionais 

Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO) 

Políticas educacionais , história e organização da 

educação 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

(UNIARP) 

Políticas públicas e gestão da educação 

Fundação Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA) 

Política e gestão da educação 

Fonte: Adaptado de Soares (2019, grifo nosso). 

 

A região Sul tem 42 PPGEs no total, e destes, 29 PPGEs possuem LPs em política 

educacional (SOARES, 2019). Dentre as Linhas de pesquisa apresentadas encontra-se a 

Linha 1 - Políticas educacionais, história e organização da educação, do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(PPGE/UNICENTRO) e suas 56 dissertações, objeto de estudo da presente pesquisa. 
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Soares (2019) argumenta sobre a diversidade de problemáticas que envolvem Linhas 

de Pesquisa sobre política educacional, devido à variedade de temas, objetos e conceitos que 

podem ser empregados nas investigações desse campo. 

São notáveis os progressos referentes ao campo da política educacional, 

principalmente em relação ao número de programas e Linhas de pesquisa. Entretanto, 

atualmente, as pesquisas das instituições públicas, inclusive do campo da política 

educacional, estão enfrentando cortes de grande proporção nos financiamentos e recursos 

para suas formulações. Nos últimos anos, os programas de Pós-graduação no país vivenciam 

um contexto de desmonte e ataques à ciência.  

A redução no número de bolsas de pesquisa disponibilizadas para alunos nos 

Programas de Pós-Graduação e a falta de concursos públicos para suprir a demanda de 

profissionais para o Ensino Superior são desafios advindos desse projeto de destruição e 

sucateamento da esfera pública, que se intensificaram nessa conjuntura10. Sobre essa 

questão, Carvalho (2019, p. 6) aborda, em sua tese, argumentos referentes ao contexto 

educacional brasileiro: 

 

A política educacional brasileira atravessa um momento de incerteza e 

instabilidade, pois muitas das conquistas baseadas em longos e intensos 

debates coletivos estão sendo desconsideradas. Ademais, as decisões 

governamentais sobre as políticas de alto impacto no sistema educacional 

causam muita controvérsia e promovem a reação de pesquisadores 

nacionais e internacionais. Por tudo isso, o entendimento sobre o que é 

política educacional e sua importância precisa ser revisitado e debatido, a 

fim de que de que a sociedade possa entender o seu real papel como agente 

proativo no processo.  

 

 
10 Durante a XXVIII Semana de Pedagogia (UNICENTRO), enfaticamente na mesa Desafios da Pesquisa em 

educação em tempos de Pandemia, e depois?, foram discutidos aspectos relevantes sobre o contexto atual da 

pesquisa na Pós-graduação pelos professores Dr. Alessandro de Melo, Drª. Solange Franci Raimundo 

Yaegashi, Drª. Gisele Masson, Drª. Adriana de Jesus, Dr. Adrian Alvarez Estrada, Drª. Angela Portelinha,e  

Dr. Flavio Ruckstadter, representando as universidades estaduais do Paraná e seus respectivos programas de 

Pós-graduação em Educação: PPGE/UNICENTRO, PPE/UEM, PPGE/UEPG, PPEdu/UEL, 

PPGE/UNIOESTE-Cascavel, PPGEFB/UNIOESTE- Francisco Beltrão, PPEd/UENP. Os principais desafios 

apontados foram, em parte, sobre os cortes de bolsas para pesquisadores e a falta de concursos públicos para 

compor o quadro de funcionalismo público no Ensino Superior. De acordo com seus posicionamentos, tais 

impactos são perceptíveis nas universidades, principalmente no acúmulo de funções dos demais profissionais 

e a precarização do trabalho docente, visto que não ocorrem novas contratações para novos profissionais. 

Segundo os docentes, os cortes em grande escala no número de bolsas de estudantes afetam diretamente os 

alunos trabalhadores, que não podem se dedicar integralmente às atividades de pesquisa. Nas visões dos 

servidores públicos, os desafios e as incertezas do contexto necessitam ser caracterizados por coletivas lutas 

de resistência na busca de investimentos para manutenção dos programas de Pós-graduação, garantindo uma 

educação pública, gratuita e de qualidade.  O evento ocorreu entre os dias 31 de agosto a 11 de setembro de 

2020. Mais informações em: https://www.youtube.com/watch?v=r5cd4VTLVQc&t=17s. 

https://www.youtube.com/watch?v=r5cd4VTLVQc&t=17s
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Consideramos tal discussão como indispensável nos estudos sobre política 

educacional, vistos os retrocessos perante as pesquisas formuladas nesse campo de análise. 

Necessitamos de estratégias de resistência para desbloquear os recursos e investimentos das 

universidades públicas, pois tais financiamentos impactam as questões relacionadas à 

pesquisa.  

Após localizarmos nosso objeto de pesquisa entre as demais Linhas de Pesquisa do 

Sul do Brasil, e mencionar os avanços do campo da política educacional por meio dos 

elementos da institucionalização e os obstáculos decorrentes desse cenário de retrocessos 

para as políticas sociais, destacamos os estudos de metapesquisa e discussões voltadas para 

a perspectiva epistemológica, elemento de classificação na presente pesquisa. 

1.2 PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE METAPESQUISA NO CAMPO DAS 

PESQUISAS EM POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

Nesta subseção da pesquisa, consideramos os estudos brasileiros já realizados sobre 

metapesquisa. Vale acrescentar que os estudos de metapesquisa foram antecedidos  por 

valiosas revisões de literatura. Utilizamos o estudo dos pesquisadores Mainardes, Stremel e 

Soares (2018), que elencaram 123 publicações referentes aos aspectos teórico-

metodológicos, como embasamento para esta parte do estudo.  

Nesse trabalho, os autores classificaram os estudos sobre os aspectos teórico-

epistemológicos em quatro categorias, sendo elas:  

 

a) As produções de natureza teórica que discutem os fundamentos teóricos 

da pesquisa em Política Educacional ou que buscam ampliar a discussão 

sobre referenciais teórico-metodológicos;   

b) Exame da contribuição de autores de referência para a análise de 

políticas, bem como da contribuição de perspectivas epistemológicas 

específicas;  

c) Os estudos de metapesquisa, ou seja, investigações que buscam 

analisar, classificar e categorizar as pesquisas de Políticas 

Educacionais, a partir da análise de publicações, da produção de 

pesquisadores, dos estudos desenvolvidas em espaços institucionais do 

campo (Anpae, Anped etc); e   

d) As pesquisas que analisam a constituição do campo, de associações 

científicas, de Grupos de Trabalho, Grupos de Pesquisa e de revistas 

especializadas para o desenvolvimento teórico da área da Política 

Educacional (MAINARDES; STREMEL; SOARES, 2018, p. 44-45, grifo 

nosso). 

 

Entre as categorias citadas encontram-se os estudos de metapesquisa. Tello (2012) e 

Tello e Mainardes (2015) destacam a importância da metapesquisa para a consolidação do 



 

 

20 

 

campo das pesquisas em políticas educacionais, pois esses estudos fornecem contribuições 

das diversas perspectivas epistemológicas para a produção de conhecimento no campo. 

Sobre essa questão, mencionamos que 

 

A metapesquisa é um procedimento no qual um conjunto de produções é 

selecionado para um exame sistemático e crítico. Dessa forma, a 

metapesquisa distingue-se de estudos de revisão de literatura, de estados 

da arte ou estado do conhecimento (MAINARDES, 2017, p. 7). 

 

São estudos voltados para a classificação, análise e reflexão dos aspectos teóricos e 

metodológicos de uma determinada amostra de textos. Nesse sentido, 

 

Na metapesquisa, o pesquisador está interessado em compreender os 

meandros da pesquisa, sua fundamentação teórica, opções metodológicas, 

relação entre teoria e dados, procedimentos utilizados na aplicação e/ou 

geração de teorias etc. (MAINARDES, 2018a, p. 4). 

 

Portanto, o metapesquisador não visa a realizar julgamentos em relação ao assunto 

abordado na amostra selecionada. Nessa direção, Mainardes, Stremel e Soares (2018) 

selecionaram 26 trabalhos de metapesquisa:  Wittmann e Gracindo (2001); Azevedo e 

Aguiar (2001a); Azevedo e Aguiar (2001b); Pereira e Andrade (2005); Maia (2008); Santos 

(2008); Santos e Azevedo (2009); Tello e Mainardes (2015); Santos e Azevedo (2012); 

Arosa (2013); Bello, Jacomini e Minhoto (2014); Pereira (2014); Santos (2014); Santos e 

Azevedo (2014); Sousa (2014); Souza (2014); Stremel (2014); Silva (2015); Arosa (2016); 

Silva e Jacomini (2016a); Silva e Jacomini (2016b); Silva e Jacomini (2016c); Silva, Scaff 

e Jacomini (2016); Soares (2016); Mainardes (2017) e Tonieto (2018).   

 Utilizando o levantamento realizado pelos autores no período de 2001 a 2018, 

acrescentamos estudos de metapesquisa formulados posteriormente, no campo das pesquisas 

em políticas educacionais. Incluímos os trabalhos de Mainardes (2018a; 2018b), Moreira 

(2019), Souza (2019), e Tonieto e Fávero (2020) nessa lista11, além dos trabalhos de 

Camargo (2018), Morais (2019) e Carvalho (2019). Tais estudos estão disponíveis nos sites 

Red de Estudios Teóricos y Epistemológicos en Política Educativa (ReLePe), Google 

acadêmico, Banco de Teses e Dissertações, também no Portal de periódicos da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)12. Utilizamos os termos 

 
11 Esses trabalhos foram indicados na qualificação da presente pesquisa pelo professor Jefferson Mainardes 

(membro externo da banca). 
12 Mais informações em: http://www.periodicos.capes.gov.br/ http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-

teses/#  

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/
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“metapesquisa” e “metapesquisa em política educacional” nos descritores, restringindo a 

busca aos anos de 2018 a 2020.  

 Alguns estudos promoveram metapesquisa, mas eram trabalhos de outras áreas, 

como Matemática, Comunicação, Financiamento da educação, Programas institucionais, 

Química, e demais disciplinas. Em nosso trabalho, buscamos abranger somente 

metapesquisas voltadas para a análise das pesquisas em políticas educacionais. 

  Optamos pela sistematização em um quadro, abordando os anos da formulação dos 

trabalhos, o título e a categoria (Tese, livro, dissertação ou artigo). 

Quadro 1.3 - Trabalhos de metapesquisa em políticas educacionais no Brasil 

Ano Categoria Quantidade Título 

 

 

 

2001 

 

Livro 01 
O estado da arte em política e gestão da educação no 

Brasil: 1991 a 1997 

 

Artigo 

 

01 

 

A produção do conhecimento sobre a Política 

Educacional no Brasil: um olhar a partir da ANPED 

Capítulo de livro 01 Políticas de educação: concepções e programas 

2005 Artigo 01 
A construção da administração da educação na RBAE 

(1983-1996) 

 

 

2008 

 

 

Artigo 

 

 

01 

As publicações da ANPAE e a trajetória do 

conhecimento em administração da educação no Brasil 

 

Tese 

 

01 

A Pós-Graduação em Educação e o tratamento do tema 

Política Educacional: uma análise da produção do 

conhecimento no Nordeste do Brasil. 

 

2009 
Artigo     01 

A Pós-Graduação no Brasil, a pesquisa em educação e os 

estudos sobre a Política Educacional: os contornos da 

constituição de um campo acadêmico. 

 

 

 

 

2012 

Artigo 01 

La posición epistemológica de los investigadores en 

Política Educativa: debates teóricos en torno a las 

perspectivas neomarxista, pluralista y pos-estructuralista. 

 

Capítulo de livro 

 

01 

Regulação e legitimação da pesquisa sobre a Política 

Educacional como campo acadêmico: um estudo a partir 

dos programas de Pós-Graduação do Nordeste brasileiro 

2013 Tese 01 
A produção acadêmico-científica sobre política 

educacional no GT - 5 da ANPEd (2000 a 2009). 

 

 

 

2014 

 

 

 

    

 

Capítulo de livro 

 

 

 

02 

Abordagens metodológicas no estudo de políticas 

educacionais: o caso do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade de Brasília (2010-2012) 

O GT 05 – Estado e Política Educacional – no contexto 

do Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e 

Nordeste: um olhar sobre a sua produção 

 

 

Artigo 

 

 

04 

A pesquisa em políticas educacionais no Brasil: de que 

estamos tratando?. 

Estudos teóricos e epistemológicos sobre Política 

Educacional: levantamento bibliográfico 

Pesquisa em Política Educacional no Brasil (2000-2010) 

uma análise de teses e dissertações 

 

Continua na página seguinte 
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Continuação da página anterior 

Ano Categoria Quantidade Título 

 

2014 

 

Artigo 

 

04 

Conhecimento e interesse: analisando fatores que 

influenciam a constituição do campo acadêmico da 

pesquisa sobre Política Educacional 

 

Dissertação 

 

01 

A produção acadêmica em Política Educacional no 

Estado do Paraná: um estudo mediado pela Teoria do 

Campo Científico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

Artigo 

 

 

 

 

 

 

04 

A pesquisa em políticas educacionais e sua evolução nos 

programas de Pós-Graduação no Brasil: síntese de um 

percurso coletivo 

A pesquisa sobre Política Educacional: estudo sobre o 

GT5 da ANPEd. 

Políticas públicas e políticas educacionais: percursos 

históricos, interfaces e contradições das produções na 

década de 2000 

Mapa das epistemologias da Política Educacional nos 

PPGEs Paranaenses, Brasil (2010-2012). 

Livro 01 Pesquisa em políticas educacionais: características e 

tendências. 

 

 

Capítulo de livro 

 

 

02 

Pesquisa em educação e em políticas educacionais: das 

apostas epistemológicas à construção do campo 

A pós-graduação e a produção acadêmica em políticas 

educacionais: questões teórico-metodológicas 

2017 Artigo 01 A pesquisa sobre Política Educacional no Brasil: análise 

de aspectos teórico-epistemológicos 

 

 

 

 

2018 

 

 

Tese 01 Características epistemológicas das teses de Políticas 

Educacional no triênio 2010-2012.  

 

Dissertação 

 

01 

O método materialista histórico-dialético em pesquisas 

do campo da política educacional: limites e 

possibilidades 

 

 

Artigo 

 

 

02 

A pesquisa no campo da política educacional: 

perspectivas teórico-epistemológicas e o lugar do 

pluralismo 

Metapesquisa no campo da política educacional: 

elementos conceituais e metodológicos 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

Artigo 

 

 

 

02 

O Programa Universidade Para Todos em teses da área 

de Educação: temáticas, fundamentos e níveis de 

abstração. 

A pesquisa em política e gestão da educação no Brasil 

(1998–2015): atualizando o estado do conhecimento  

 

 

Tese 

 

 

01 

 A teoria da complexidade como referencial 

epistemológico na pesquisa em Política Educacional no 

Brasil: análise sobre o estado atual e seu potencial 

interpretativo para os estudos do campo.  

2019 Dissertação 01 

Produção de conhecimento sobre accountability 

educacional: um estudo a partir de teses brasileiras 

(1987-2016). 

 

2020 

 

Artigo 

 

01 

A pesquisa em Política Educacional: análise de aspectos 

teórico-epistemológicos em teses de Doutorado (2010-

2012). 

Fonte: Adaptado de Mainardes, Stremel e Soares (2018).  

 

Diante do exposto, compreendemos os delineamentos da metapesquisa no campo da 

política educacional. Notam-se os recortes realizados pelos autores no desenvolvimento 
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desses estudos, vista a complexidade na realização das análises13.  Vale acrescentar que 

abrangemos estudos de metapesquisa publicados até junho de 2020.  

Destacamos que estudos de metapesquisa não possuem a intenção “[...] de comparar 

resultados entre as pesquisas ou sintetizar suas contribuições ou conclusões, como 

geralmente se faz na revisão de literatura” (MAINARDES, 2018a, p. 4).  

Trabalhos que investigam pesquisas já formuladas, de um determinado campo, 

contribuem para reflexão e produção de novos conhecimentos. Nesse sentido, Mainardes 

(2018b, p. 306) considera que a metapesquisa difere das demais modalidades de pesquisas, 

tais como “[...] a revisão de literatura, revisão sistemática, estado do conhecimento, estado 

da arte [...]”. O autor pontua que a metapesquisa evidencia estudos que visam a analisar, de 

forma específica, os fundamentos teóricos das pesquisas e seus desenvolvimentos frente ao 

campo teórico em que estão inseridos. 

Nas palavras de Mainardes (2018b), apontamos a diferença de estudos de 

metapesquisa e demais estudos (revisão de literatura, revisão sistemática, estado da arte  e 

estado do conhecimento). Os últimos: 

 

[...] estão orientados para projetos de pesquisa: as pesquisas precedentes 

são revisadas principalmente como uma fase preparatória para a realização 

de novos projetos de pesquisa. É por meio da revisão de literatura que o 

pesquisar familiariza-se com o conhecimento já construído sobre a 

temática de pesquisa e identifica possíveis lacunas que necessitam ser 

preenchidas em novos projetos de pesquisa (MAINARDES, 2018b,  p. 

306).  

 

Os estudos de metapesquisa voltam-se para a análise e reflexão dos aspectos teóricos 

e metodológicos empregados em um determinado conjunto de textos publicados. Diante 

disso, sua função é categorizar e classificar os elementos mencionados em diversas 

categorias de análise já definidas. 

Os trabalhos levantados envolveram a categorização dos elementos teóricos e 

metodológicos empregados na amostra delimitada em cada estudo, característica de estudos 

de metapesquisa. Vale acrescentar que tais estudos não objetivam tecer julgamentos ou 

 
13 Por exemplo, as teses apontadas nesse levantamento (Santos, 2008; Arosa, 2013; Tonieto, 2018; Carvalho, 

2019) abrangem diferentes amostras de textos para análise. Santos (2008) abordou em seu trabalho o discurso 

sobre o tema “política educacional” nos programas de Pós-graduação em educação (PPGEs).  Arosa (2013) 

investigou em sua pesquisa, a produção acadêmica sobre Estado e política educacional apresentada na 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd, no GT - 5 - Grupo de Trabalho 

Estado e Políticas Educacionais, entre os anos de 2000 a 2009. Tonieto (2018) analisou em sua tese, as 

características epistemológicas das teses de política educacional no triênio 2010-2012, totalizando 27 teses. 

Carvalho (2019) em seus escritos, faz referência a teoria da complexidade e sua utilização como referencial 

epistemológico nas pesquisas em política educacional. A autora analisou 47 artigos vinculados a periódicos 

brasileiros dos anos de 2014-2018. 
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menosprezar pesquisas realizadas no campo. “Ao contrário, evidenciamos a necessidade de 

um contínuo fortalecimento a partir do que já vem sendo produzido” (MAINARDES, 2017, 

p. 17). Em relação ao número de estudos de metapesquisa formulados entre os anos de 2001 

a 2020, destacamos o quadro 1.4.  

Quadro 1.4 - Levantamento de estudos de metapesquisa de 2001 a 2020 sobre os 

aspectos teóricos e epistemológicos da pesquisa em Política Educacional14 
Categorias Quantidade Estudos identificados  

Teses 04 Santos (2008); Arosa (2013); Tonieto (2018); Carvalho (2019) 

Dissertações 03 Pereira (2014); Camargo (2018); Morais (2019) 

Livros 02 Wittmann e Gracindo (2001) e Silva e Jacomini (2016a). 

Capítulos de 

livro 

06 Azevedo e Aguiar (2001b); Santos e Azevedo (2012); Santos e 

Azevedo (2014); Sousa (2014b) Silva e Jacomini (2016b); Silva e 

Jacomini (2016c); 

 

 

 

Artigos 
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Azevedo e Aguiar (2001a) Pereira e Andrade (2005) Maia (2008), 

Santos e Azevedo (2009) Tello e Mainardes (2012) Bello, Jacomini 

e Minhoto (2014) Santos (2014); Souza (2014) Stremel (2014) Silva 

(2015) Arosa (2016) Silva, Scaff e Jacomini (2016) Soares (2016) 

Mainardes (2017), Mainardes (2018a); Mainardes (2018b); Moreira 

(2019); Souza (2019) e Tonieto e Fávero (2020). 

                           Total = 34 trabalhos 

Fonte: Adaptado de Mainardes, Stremel e Soares (2018). 

 

Verificando os trabalhos de metapesquisa já publicados, ressaltamos que os objetos 

de estudo dessas pesquisas são amostras de teses, como as de Tonieto (2018) e Morais 

(2019); artigos, de  Mainardes (2017; 2018a), Camargo (2018) Carvalho (2019) e Souza 

(2019); e dissertações e teses: Silva (2015), Bello, Jacomini e Minhoto (2014), entre outros. 

Sobre o lócus das metapesquisas citadas, foram abordados diferentes cenários e 

contextos para a realização dos trabalhos. A produção da Pós-graduação brasileira foi 

analisada por Bello, Jacomini e Minhoto (2014), Santos (2008), Pereira (2014), e Soares 

(2016). Já os pesquisadores Souza (2014), Silva e Jacomini (2016a), Arosa (2013), e Silva, 

Scaff e Jacomini (2016) optaram pelo estudo da produção da ANPED. Outros autores 

escolheram a produção da ANPAE como objeto de análise, como Maia (2008). Stremel 

(2014) analisou a produção da ReLePe, no intuito de expandir a Biblioteca Temática da 

Rede, entre muitos outros.  

Os textos destacam inúmeras considerações sobre os estudos de metapesquisa, 

principalmente em relação à formação de pesquisadores e o fortalecimento do campo. 

 
14 Durante defesa do presente estudo, o professor Jefferson Mainardes, membro da banca externa, destacou que 

alguns trabalhos mencionados se aproximam da metapesquisa mas não usam o termo em seus conteúdos.  

Sobre essa questão, podemos apontar que alguns autores citados nessa pesquisa, tais como: Tonieto (2018); 

Carvalho (2019); Camargo (2018); Morais (2019); Mainardes (2017), Mainardes (2018a); Mainardes 

(2018b); Moreira (2019); e Tonieto e Fávero (2020), indicam que seus estudos são de metapesquisa e utilizam 

o termo em suas pesquisas. 
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Dialogamos sobre a importância das classificações realizadas nos estudos de metapesquisa 

em política educacional, pois: 

 

a) permitem uma compreensão mais aprofundada das perspectivas teórico-

epistemológicas que têm sido empregadas na pesquisa de política 

educacional e das suas implicações para o fortalecimento da pesquisa nesse 

campo; b) oferecem uma ‘linguagem de descrição’ para nos referirmos às 

pesquisas do campo; c) permitem identificar, com maior clareza, as 

potenciais tensões e desafios da pesquisa de política educacional, bem 

como refletir sobre estratégias para o contínuo fortalecimento das 

pesquisas do campo (MAINARDES, 2017, p. 16). 

 

Os autores retratam a necessidade de ampliação dos estudos de metapesquisa 

voltados para análise e categorização dos aspectos teóricos e metodológicos das pesquisas 

em políticas educacionais, pois são poucos os textos que realizam tais análises. A partir 

disso, argumentamos que “[...] investir na análise dos fundamentos teórico-epistemológicos 

da pesquisa em Política Educacional, por mais árdua que seja essa tarefa, é fundamental para 

o contínuo amadurecimento do campo” (MAINARDES, 2018b, p. 309). 

Nos trabalhos de metapesquisa levantados, observamos classificações que empregam 

diferentes conceitos e encaminhamentos. Nesse sentido,  

 

As classificações podem levar a cristalizações e emprego de esquemas 

rígidos e categorias fechadas. Por essa razão, destacamos que as 

classificações desenvolvidas precisam ser compreendidas como tentativas 

de sistematização e exercícios de análise (MAINARDES, 2018b, p. 313). 

 

Vale acrescentar que as classificações formuladas nesses trabalhos apontaram 

tendências, características e possíveis fragilidades voltados aos seus objetos de estudo. A 

metapesquisa em política educacional consiste em um diagnóstico da produção formulada 

no campo. Por meio dessa análise, “[...] é possível pensar estratégias coletivas para melhorar 

as pesquisas, bem como para lutar por políticas científicas que atendam às expectativas e às 

necessidades dos pesquisadores” (MAINARDES, 2018b, p. 315). 

Acreditamos que essas pesquisas, que objetivam  identificar características, 

fragilidades, tendências, lacunas, fornecem elementos para verificação acerca de como o 

conhecimento vem sendo produzido em determinado campo, e proporcionam melhorias 

nesse cenário. Na sequência, elencamos discussões voltadas para a perspectiva 

epistemológica, à luz de alguns estudiosos do campo da pesquisa em política educacional.  
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1.3 AS PERSPECTIVAS EPISTEMOLÓGICAS NO CONTEXTO DA METAPESQUISA 

EM POLÍTICA EDUCACIONAL    

Nesta subseção, abordamos discussões voltadas às perspectivas epistemológicas no 

contexto da metapesquisa em política educacional, considerando o conteúdo dos trabalhos 

mais recentes levantados na subseção anterior. Esse exercício é necessário, devido à 

classificação formulada no atual estudo, que busca a identificação da perspectiva 

epistemológica explicitada nas dissertações da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO.  De acordo 

com Mainardes (2018b, p. 314), 

 

O pesquisador interessado em realizar a metapesquisa necessita ter uma 

visão da diversidade de perspectivas epistemológicas empregadas no 

campo tanto como de outras classificações que são adotadas nas Ciências 

Sociais, na Ciência Política e na Teoria Social. 

 

Diante do exposto, apresentamos um panorama de como esses trabalhos de 

metapesquisa apontam a classificação da perspectiva epistemológica. Vale acrescentar que 

não objetivamos fazer síntese dos resultados, pois não estamos formulando uma revisão de 

literatura. Visamos a refletir sobre os processos realizados nas pesquisas anteriores do 

campo. Acreditamos que a leitura das diferentes classificações fornecem subsídio e 

conhecimento para atingirmos os objetivos propostos nesta investigação. 

A perspectiva epistemológica faz parte dos elementos do Enfoque das 

Epistemologias da Política Educacional (EEPE) formulado por Tello (2012). Esse enfoque 

é utilizado para analisar pesquisas (metapesquisas) e refletir sobre os delineamentos da 

própria pesquisa desenvolvida. Esse último relacionado ao exercício de vigilância 

epistemológica15 (TELLO; MAINARDES, 2015). Os autores explicam que o EEPE “[...] é 

um esquema flexível que tenta promover, através de seus componentes, a reflexividade sobre 

os processos de pesquisa do campo da política educacional buscando maior solidez teórica 

e epistemológica na pesquisa” (TELLO; MAINARDES, 2015, p. 156).  

Na visão dos autores, a perspectiva epistemológica compreende a teoria geral da 

pesquisa; ou seja, o caminho que orienta a pesquisa. Nesse sentido, a  perspectiva 

epistemológica fundamenta-se na “[...] cosmovisão que o pesquisador assume para guiar a 

sua pesquisa” (TELLO; MAINARDES, 2015, p. 156).  

Em sua análise, Carvalho (2019) destaca que, a partir do Enfoque das Epistemologias 

 
15 A vigilância epistemológica compreende o exercício de reflexão de si mesmo. Em outras palavras, é a 

vigilância dos seus próprios delineamentos na pesquisa.  
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da Política Educacional (EEPE), tem-se observado a fragilidade teórica das pesquisas 

formuladas no campo da política educacional. Tal situação é apontada nas investigações  de 

Mainardes (2017, 2018a), Tonieto (2018), entre outros.  

A perspectiva epistemológica, segundo Carvalho (2019),  fundamenta-se na  teoria 

geral que o pesquisador assume como guia do seu trabalho investigativo. Na classificação 

realizada pela autora, observamos que a maioria da sua amostra de textos não explicitou uma 

perspectiva epistemológica, cerca de 42 textos. Entre esses textos, foi elencada a teorização 

combinada. Explicando de outro modo, parcialmente, a amostra possuía um perfil pluralista, 

[...] “pois agregaram em seu arcabouço teórico autores de perspectivas distintas, mantendo 

a coerência da pesquisa e o foco no objetivo da investigação” (CARVALHO, 2019, p. 80).  

Em 10 textos da amostra, foi notável “a teorização adicionada (quando há junção de 

autores distintos, porém sem coerência ou sem demonstrar as possíveis conexões entre as 

propostas teóricas)” (CARVALHO, 2019, p. 80). Sobre as demais perspectivas,  4 textos, 

apresentavam a perspectiva marxista de forma implícita. Dois textos não evidenciaram 

referenciais teóricos. Os demais artigos “[...] demonstraram implicitamente suas 

perspectivas: um artigo estava fundamentado em autores pós-marxistas; e um segundo 

artigo, no pensamento complexo” (CARVALHO, 2019, p. 80). 

 

Os resultados da metapesquisa podem contribuir para a compreensão da 

pesquisa de determinado campo, em um contexto espaço-temporal 

específico. A partir dela, é possível identificar as tendências teórico-

epistemológicas, as lacunas, as fragilidades e os pontos fortes das 

pesquisas que o envolvem (MAINARDES, 2018a, p. 4) 

 

Tonieto (2018), em sua metapesquisa, aborda diferentes aspectos de classificação das 

27 teses selecionadas para sua análise. Dentre elas, a perspectiva epistemológica utilizada 

pelos pesquisadores. A autora buscou “[...] identificar aquilo que os autores indicam e 

enunciam como sendo o referencial teórico das teses” (TONIETO, 2018, p. 164).  

A autora destaca que “o objetivo da metapesquisa e da análise de conteúdo proposta 

não é acusar ou classificar, caindo em reducionismos e tipificações engessadas e por vezes 

arbitrárias que desconsideram os casos de fronteira”. Portanto, pesquisas pautadas na 

metapesquisa não visam a tecer julgamentos sobre o conteúdo classificado/ou estudado 

(TONIETO, p. 147, 2018). 

Nesse sentido consideramos, como perspectiva epistemológica, a tradição teórica 

empregada na pesquisa para fundamentar/orientar os delineamentos do objeto de estudo. 

Tonieto (2018, p. 165) menciona que o  referencial teórico é permeado de concepções e 
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categorias “que orientarão a elaboração do problema, o levantamento de hipóteses, as 

escolhas metodológicas do pesquisador e os resultados encontrados, ou seja, o referencial 

teórico orienta todo o trabalho do pesquisador”.  

Em relação à explicitação da perspectiva epistemológica  em trabalhos anteriores de 

metapesquisa, Tonieto (2018), em sua análise sobre 27 teses, destaca que (77,77% dos 

pesquisadores enunciaram a base teórica de suas pesquisas, mas 22,22% dos investigadores 

expuseram um quadro de autores que fundamentaram as análises. “Desse grupo sete (25,92) 

enunciam a tradição teórica, sendo que os outros 14 (51,85%) apresentam apenas os autores 

utilizados como referência” (TONIETO (2018, p. 165).  

Sobre essa questão, Morais (2019, p. 82) destaca a falta da explicitação da 

perspectiva epistemológica  nas teses analisadas em sua pesquisa, pois “[...] foi possível 

constatar que em dezessete teses essa informação não é contemplada”. A autora aponta que, 

 

Das três teses que anunciam o método utilizado, em duas o materialismo 

histórico-dialético é mencionado, uma delas com aporte nos teóricos Marx 

e Engels (2012) e no comentador Frigotto (2000) e, a outra, em Freitas 

(2007). Na terceira, a escolha foi pelo método pós-estruturalista e tem em 

Foucault (2009) o teórico de referência (MORAIS, 2019, p. 82). 
 

Tonieto (2018) cita que as teses que possuíam um número menor de autores, 

constatou-se uma boa articulação de autores e teorias, independente do enunciado da 

perspectiva epistemológica, podendo ser classificado em teorização combinada. Em 

contrapartida, em teses com diversidade de autores, a autora percebeu  

 

[...] a utilização da estratégia de teorização adicionada, de modo que o uso 

de autores e teorias se dá de forma desarticulada (MAINARDES, 2016a), 

seja pelas diferenças epistemológicas desses, seja pelo seu uso ocasional 

para corroborar alguma ideia. (TONIETO, 2018, p. 154).  

 

Nesse prisma, a autora acrescenta a dificuldade de articulação teórica nos textos, 

abrangendo uma diversidade de autores, que podem ocasionar pesquisas contraditórias. 

Sobre essa questão, Camargo (2018) afirma, em sua dissertação, que a teorização adicionada 

é perceptível em textos que abrangem uma diversidade de teorias e autores distintos que, 

juntos, não formam um referencial teórico consistente, gerando pesquisas inconsistentes e 

infundadas. 

 O autor aponta que o número de trabalhos que utilizam a estratégia da teorização 

combinada (conceituada pela junção de autores com rigor metodológico em investigações e, 

unidos, formam um referencial consistente) demonstra  que a perspectiva epistemológica 

pluralista tem sido bastante utilizada nas pesquisas do campo da política educacional.  
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Nos estudos de Camargo (2018), percebemos o emprego da estratégia da teorização 

combinada em 61,1% dos artigos de sua amostra. De acordo com o autor, “[...] nem todos 

os artigos explicitavam a perspectiva epistemológica. Isso demandou uma análise e 

classificação a partir da leitura do texto como um todo”, solicitando ao pesquisador realizar 

a classificação dos trabalhos, de acordo com as explicitações dos autores e análise na íntegra 

dos textos (CAMARGO, 2018, p. 88).  

Alguns trabalhos de metapesquisa que abordam a perspectiva epistemológica como 

elemento de categorização (MAINARDES, 2017; 2018a; CAMARGO, 2018; TONIETO, 

2018; CARVALHO, 2019; MORAIS, 2019) destacam a não explicitação dela no conteúdo 

de seus textos. Muitos estudos versam para um aglomerado de autores/teorias, culminando 

em uma perspectiva pluralista ou ecletismo. 

Nesse contexto, sentimos a necessidade de explicar as diferenças entre pluralismo e 

ecletismo. 

 

O que aqui chamamos de pluralismo, como perspectiva epistemológica, é 

o uso consciente e reflexivo de conceitos e ideias de diferentes teorias, as 

quais, são articuladas para compor um quadro teórico para a pesquisa. 

Assim, não se trata da mera justaposição de teorias, ou uma seleção 

aleatória e não consciente de conceitos e ideias de diferentes teorias, o que 

configura a estratégia da teorização adicionada. A articulação de ideias de 

diferentes teorias ou ideias, de forma mais ou menos aleatória, sem muito 

rigor e sem que haja evidências do reconhecimento das diferenças 

epistemológicas que estão na base de tais ideias ou teorias (MAINARDES, 

2016, p. 9). 

 

Portanto, entendemos pluralismo como uma articulação de autores e teorias que, 

juntos, compreendem um quadro teórico consistente na pesquisa, e para tal, é necessário 

rigor metodológico e domínio das junções que se propõe a realizar no trabalho.  

Segundo Mainardes (2018a), a teorização combinada ou perspectiva epistemológica 

pluralista é utilizada em diversos trabalhos, conforme demonstram seus estudos  recentes16. 

O autor considera que “a principal característica dessa categoria é o uso de ideias ou 

conceitos de mais de um autor ou de mais de uma teoria, os quais configuram um quadro 

teórico coerente ou minimamente satisfatório” (MAINARDES, 2018a, p. 12). 

Em contrapartida, o ecletismo é caracterizado pela junção de teorias e autores sem 

consciência e rigor epistemológico necessário. Tal articulação realizada de forma aleatória, 

 
16 Nos escritos de Mainardes (2017, 2018a) sobre metapesquisa, há a categorização de 140 artigos de política 

educacional de autores brasileiros, formulados nos anos de 2000 a 2012, em periódicos. O autor destaca que, 

entre os 140 artigos analisados em sua pesquisa, 92 trabalhos apresentaram o emprego da teorização 

combinada. Portanto, 65,8% da amostra utilizou essa estratégia.  
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origina pesquisas infundadas e incoerentes. Também denominado de teorização adicionada, 

o ecletismo: 

 

[...] significa a justaposição de teorias ou ideias, de forma mais ou menos 

aleatória, sem muito rigor e sem que haja evidências do reconhecimento 

das diferenças epistemológicas que estão na base de tais ideias ou teorias. 

De modo geral, os autores que se utilizam do ecletismo não apresentam 

reflexões ou justificativas das escolhas teóricas (MAINARDES, 2018a, p. 

13). 

 

Em síntese, argumentamos o cuidado em relação à utilização de referenciais para 

fundamentação de pesquisas, pois o emprego de teorias e autores sem o rigor metodológico 

necessário pode gerar um quadro teórico frágil e sem embasamento. Desse modo, é possível 

afirmar que a perspectiva epistemológica diz respeito ao olhar que o pesquisador possui 

sobre a realidade que o cerca e como a constrói. 

Camargo (2018, p. 89) acrescenta, em sua análise, que os textos classificados em 

teorização adicionada possuíam características consideradas comuns, tais como  

 

[...] limites no estabelecimento de objetivos da pesquisa, objetivos 

genéricos e pouco delimitados, utilização de teorias incongruentes entre si, 

utilização de conceitos epistemológicos aplicados de forma diferentes para 

autores em períodos e contextos diferentes.  

 

Mainardes (2017) adverte que muitos trabalhos não explicitam a perspectiva 

epistemológica utilizada. Portanto, para desvelar, é necessária a leitura sistemática do 

trabalho, considerando os autores e os referenciais empregados. Diante da classificação, 

podemos encontrar casos na categoria da teorização combinada ou adicionada, e também de 

ausência de teorização. São trabalhos que não apresentam um referencial teórico: essas 

pesquisas abordam análise de dados, com dados e discussões, mas sem teorização.  

Mainardes (2017, 2018a) evidencia, em sua análise, a importância da metapesquisa 

e, consecutivamente, os desafios que envolvem a categorização dos textos. Nesse panorama 

de artigos, o autor relata o uso da teorização combinada nos trabalhos investigados. Essa 

perspectiva pluralista aborda autores que, juntos, formulam um referencial consistente. Em 

sua concepção, 

 

Nos artigos classificados como de teorização combinada, os pesquisadores 

buscavam articular teorias, contribuições de autores, conceitos de 

diferentes teorias com o objetivo de compor um quadro teórico. A análise 

evidenciou que há níveis diferenciados de teorização combinada 

(MAINARDES, 2017, p. 12). 
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Conforme já destacamos nesta pesquisa, é necessário conhecimento aprofundado 

sobre teorias diversas para a realização de trabalhos cuja classificação se fundamenta na 

teorização combinada.  

Nesse cenário, afirmamos que “o que está claro é que necessitamos ter um 

diagnóstico, porque muito se fala sobre como pesquisamos, mas poucos são os dados que 

possuímos” (MAINARDES; TELLO, 2015, p. 173). Portanto, pontuamos a necessidade da 

formulação de estudos de metapesquisa no campo das pesquisas em política educacional, no 

intuito de verificar o desenvolvimento do campo estudado. 

1.4 BREVE SÍNTESE DO CAPÍTULO  

  Consideramos pertinente destacar alguns apontamentos evidenciados neste primeiro 

capítulo, em relação à institucionalização do campo da política educacional, os estudos de 

metapesquisa e as perspectivas epistemológicas. 

O campo das pesquisas em política educacional é relativamente novo e em 

permanente evolução, e carece de estudos voltados para a análise dos referenciais teóricos e 

metodológicos que estão sendo empregados nas pesquisas. Explorar a constituição do 

próprio campo de pesquisa permite a realização de um diagnóstico do seu desenvolvimento. 

Atualmente, as pesquisas e a política educacional brasileira perpassa momentos de 

incertezas e instabilidades devido a ações e ataques governamentais. A ciência carece de 

investimentos para continuar realizando suas ações de pesquisa, assim como pesquisadores 

precisam de financiamentos para dedicação aos estudos que estão formulando. Vivemos em 

um mundo em convulsão, que depende, neste período de pandemia, enfaticamente do 

conhecimento e da pesquisa formulados pelas universidades e institutos de pesquisa. 

Em nossa busca por estudos de metapesquisa no campo da política educacional, 

encontramos 34 trabalhos formulados entre 2001 a junho de 2020, entretanto, embora alguns 

desses trabalhos se aproximem de estudos de metapesquisa, não denominam-se 

metapesquisas/ ou citam tal distinção no corpo do texto. Alguns dos autores citados nessa 

pesquisa, indicam tal informação, dentre eles se encontram: Tonieto (2018); Carvalho 

(2019); Camargo (2018); Morais (2019); Mainardes (2017), Mainardes (2018a); Mainardes 

(2018b); Moreira (2019); e Tonieto e Fávero (2020). 

  De acordo com os trabalhos de metapesquisa, alguns pesquisadores não explicitam 

a perspectiva epistemológica, ou os pressupostos que orientam sua pesquisa. Nesse sentido, 

algumas pesquisas não assumem nenhuma teoria epistemológica, mas realizam, 
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implicitamente, a inserção de conceitos que permitem a identificação da teoria no trabalho. 

Existem situações em que os pesquisadores explicitam a teoria engajada na pesquisa, mas 

não operam com ela no trabalho.  

Observamos uma porcentagem relativa do emprego da perspectiva pluralista ou 

teorização combinada nos estudos de política educacional. Tal explicação pode ocorrer 

devido a uma teoria não conseguir fundamentar a pesquisa, e faz com que autores busquem 

juntar teorias/autores. Em contrapartida, apareceram, nos estudos de metapesquisa citados, 

trabalhos pautados na teorização adicionada, ou ecletismo, que se resume na junção de 

autores e teorias sem o rigor necessário, gerando referenciais frágeis e controvérsias. Em 

síntese, as pesquisas derivadas desse processo são equivocadas e contraditórias, pois alguns 

autores e teorias não compartilham dos mesmos ideais e fundamentos.  

A pesquisa avança na direção da importância de estudos de metapesquisa e suas 

contribuições para o campo da política educacional. Alertamos para a necessidade de 

formulação dessas investigações, contribuindo para fortalecimento e aprofundamento dessas 

discussões no meio acadêmico. Diante disso, apontamos o cuidado na formulação de 

pesquisas, cujos objetivos precisam ser delimitados e encaminhados a suprir as demandas 

advindas do objeto de estudo. 

No próximo capítulo, abordamos especificamente a Linha 1 do PPGE/UNICENTRO, 

as dissertações e o posicionamento dos professores e egressos sobre a formação para a 

pesquisa no programa. 
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CAPÍTULO 2 - A FORMAÇÃO PARA A PESQUISA E A CARACTERIZAÇÃO DA 

LINHA: POLÍTICAS EDUCACIONAIS, HISTÓRIA E ORGANIZAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO DO (PPGE/UNICENTRO) 

Nas ciências sociais como na educação, tanto o investigador, como os 

investigados (grupo de alunos, comunidade ou povo) são sujeitos; o objeto 

é a realidade. A realidade é um ponto de partida e serve como elemento 

mediador entre os sujeitos. Numa relação dialógica e simpática, como é o 

caso do processo da pesquisa. Esses sujeitos se encontram juntos frente a 

uma realidade que lhes é comum e que os desafia para ser conhecida e 

transformada  (SÁNCHEZ GAMBOA, 2006, p. 24). 

 

Neste segundo capítulo, objetivamos caracterizar e verificar como ocorre a 

formação para a pesquisa na Linha 1 do (PPGE/UNICENTRO). Para tal proposta, 

utilizamos dados públicos disponíveis no site do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

em Educação da Universidade Estadual do Centro-Oeste (PPGE/UNICENTRO)17 e no  

Regulamento do Programa18 em relação ao número de dissertações defendidas, total de 

créditos desempenhados, disciplinas obrigatórias do curso referentes à pesquisa, entre 

outros. Utilizamos, também, o projeto aprovado do Doutorado em Educação19 do programa, 

disponibilizado pela coordenação, pois não seria possível destacar o histórico da Linha 1 

sem mencionar o programa nesse contexto. 

Nosso objetivo não comporta julgamentos, mas contribuições. Acreditamos que 

pesquisas sobre programas de Pós-graduação favorecem melhorias e subsídios voltados à 

estrutura da pesquisa e da produção formulada em determinado campo estudado. A formação 

do pesquisador precisa ser analisada, já que são poucos os trabalhos que exploram essa 

questão (PIRES, 2019). 

Na primeira subseção deste capítulo, abordamos as características e funcionamento 

da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO. Na próxima subseção, refletimos sobre a formação 

oferecida ao pesquisador pelo PPGE/UNICENTRO, contemplando as disciplinas e o 

processo de orientação na análise. Por último, utilizamos entrevistas semiestruturadas e 

questionários20 aplicados para egressos da Linha 1 e professores do programa, a fim de 

compreender a formação do pesquisador e os desafios no percurso de escrita da dissertação 

em relação aos aspectos teóricos e metodológicos. Em relação à formação para a pesquisa 

 
17 Mais informações em: https://www2.unicentro.br/ppge/ 
18 Resolução Nº 7 - CEPE/UNICENTRO, de 24 de março de 2016. Disponibilizada pela secretaria do PPGE. 

E-mail: ppge.irati@gmail.com 
19 O documento fez parte da proposta aprovada pela CAPES. 
20 Disponíveis nos  anexos A e B. 

https://www2.unicentro.br/ppge/
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no programa, destacamos que ela ocorre por meio de disciplinas obrigatórias e optativas e 

pelo processo de orientação.  

Delimitamos três professores para a entrevista (Anexo A), que ministraram e/ou 

ministram as disciplinas Estado e Políticas Educacionais, obrigatória para a Linha 1; 

Fundamentos e Métodos da Pesquisa em Educação e Seminários de Pesquisa,  obrigatórias 

para as Linhas 1 e 2. Denominamos os entrevistados como Professor 1, Professor 2 e 

Professor 3.   

A entrevista envolveu três perguntas: 1 - Quais disciplinas relacionadas à pesquisa 

(aspectos teóricos e metodológicos) ministrou no Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGE/ UNICENTRO)?Comente como foi essa experiência. 2 - Sobre o processo 

de orientação, quais os principais desafios teóricos e metodológicos que você identifica 

nessa relação? 3 - Como você considera a formação para a pesquisa no Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE/ UNICENTRO)? Diante desses questionamentos, 

destacamos o processo de orientação, os desafios enfrentados ao ser responsável por 

disciplinas do programa que abordam a formulação das pesquisas, e a formação oferecida 

para o pesquisador no PPGE/ UNICENTRO.  

O questionário online foi enviado aos 56 egressos da Linha 1 (Anexo B) dos anos de 

2014 a 2018. As sete perguntas do questionário envolveram as perspectivas dos egressos 

frente à formação para pesquisa, ofertada no PPGE/UNICENTRO, e os desafios que 

permeiam essa relação de escrita na dissertação.   

Os questionários foram enviados por diferentes meios de comunicação, como e-

mails, mensagens via WhatsApp, e Facebook pela aba do Messenger. Obtivemos 29 

respostas dos 56 participantes. Enumeramos os egressos conforme a ordem de suas respostas 

(do Egresso 1 ao Egresso 29).  

O questionário possui uma apresentação referente à pesquisa realizada e a 

importância da devolutiva pelos participantes. Disponibilizamos nossos contatos, caso os 

respondentes tivessem dúvidas sobre alguma questão abordada, e também sugestões. Outro 

ponto abordado nesse enunciado foi em relação ao sigilo dos participantes. Agradecemos a 

colaboração e disposição dos egressos e professores que participaram desse momento 

importante de nossa pesquisa. 

Na sequência, enfatizamos as características e funcionamento da Linha 1 do 

PPGE/UNICENTRO, versando sobre o contexto do programa e a  formação do futuro mestre 

em educação. 
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2.1  CARACTERÍSTICAS E FUNCIONAMENTO DA LINHA 1 DO PPGE: BREVES 

APONTAMENTOS  

Nesta subseção, nossa intenção é apresentar os dados referentes à Linha 1 do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste (PPGE/UNICENTRO), contemplando informações sobre as disciplinas 

obrigatórias, créditos necessários para qualificação, docentes, perfil dos alunos atuais, e 

egressos que defenderam suas dissertações desde o início da primeira seleção do programa, 

em 2012. 

O PPGE/UNICENTRO é um curso em nível de Mestrado/Doutorado acadêmico em 

Educação, da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). A aprovação pela 

Capes para funcionamento do Mestrado ocorreu no ano de 2011, já o Doutorado teve sua 

aceitação em 15 de junho de 202021.  

A implementação do Mestrado no PPGE/UNICENTRO ocorreu em 2012. A 

discussão no programa envolve as ações do Estado nos processos de implementação e 

formulação de políticas públicas, também estudos que destacam a diversidade cultural e 

educacional da sociedade atualmente. 

O programa possui professores dos campi de Guarapuava e Irati, que são 

pesquisadores nos departamentos de Pedagogia (Campus Santa Cruz - Guarapuava e 

Campus de Irati), Educação Física (Campus de Irati), Letras (Campus de Irati), História 

(Campus de Irati), Turismo (Campus de Irati), Geografia (Campus de Irati), Filosofia 

(Campus Santa Cruz - Guarapuava), Artes (Campus Santa Cruz – Guarapuava) e 

Secretariado Executivo (Campus Santa Cruz - Guarapuava).  

 Os objetivos do curso consistem em: 

 

1. Formar pesquisadores na área de educação a partir das temáticas 

propostas nas Linhas de Pesquisa; 

2. Proporcionar aos mestres em educação, formados pelo curso, os 

fundamentos teórico-metodológicos que lhes possibilitem mobilizar, 

na sua prática profissional, os conhecimentos filosóficos/científicos da 

área da educação; 

3. Formar professores para atuação no Ensino Superior (UNICENTRO, 

2012). 

 

 
21 O Doutorado em Educação da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) foi aprovado em 15 

de junho de 2020, pela Portaria 540 pelo Diário Oficial da União (DOU), para dar início ao seu funcionamento. 

As aulas da primeira turma terão início em 2021, segundo o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da 

UNICENTRO, professor Marcos Faria. Mais informações: https://www2.unicentro.br/ppge/ 

https://www2.unicentro.br/ppge/
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A periodicidade para a inserção de alunos regulares no Mestrado é anual. O programa 

é composto por duas Linhas: Linha 1 - Políticas Educacionais, História e Organização da 

Educação, que compreende estudos voltados para os aspectos históricos, políticos e 

organizacionais da educação brasileira, influenciados pelas ações estatais e pela sociedade 

civil. Nesse sentido, abrange pesquisas que investigam as perspectivas teórico-

metodológicas e a influência do Capital, do Estado e da sociedade civil frente aos 

desdobramentos efetuados nas políticas educacionais. A linha também considera estudos 

sobre a gestão educacional e a inclusão.  

Na Linha 2 - Educação, Cultura e Diversidade, contamos com estudos da educação 

fundamentados na diversidade e cultura. As pesquisas, nesse contexto, englobam as 

diferenças em  uma sociedade mediada pela contradição, consolidação e estabelecimento de 

direitos.  

O PPGE/UNICENTRO oferta quatro disciplinas obrigatórias, sendo duas disciplinas 

de caráter geral: Fundamentos e Métodos da Pesquisa em Educação (4 créditos) e 

Seminários de Pesquisa em Educação (4 créditos); e uma disciplina obrigatória por linha: 

Estado e Políticas Educacionais – Linha 1 (4 créditos) e Cultura, Diversidade e Processos 

Educativos – Linha 2 (4 créditos). Além destas disciplinas, os mestrandos precisam cursar 

disciplinas optativas (8 créditos).  

O programa oferece diversas disciplinas optativas durante os semestres, que 

favorecem a ampliação da diversidade de temáticas no programa, também possibilitando a 

inserção de alunos não regulares.  

Para obtenção da titulação de mestre em educação no programa, o aluno necessita 

cumprir os créditos das disciplinas, em um total de 56. Cada unidade de crédito corresponde 

a quinze horas-aulas. Segundo o site do PPGE, o aluno precisa cumprir obrigatoriamente:  

• 8 créditos em disciplinas obrigatórias; 

• 8 créditos em disciplinas eletivas; 

• 4 créditos em Seminários de Pesquisa em Educação (obrigatório); 

• 4 créditos em Atividades Complementares; 

• 12 créditos em Orientação;   e 

• 20 créditos relativos à elaboração da Dissertação. 
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As atividades complementares são ações direcionadas para a formação do Mestre em 

Educação, e constituem-se em determinadas atividades que necessitam ser cumpridas no 

decorrer do Mestrado, ou seja, no período de dois anos22.  

O prazo de duração do Curso de Mestrado é de até 24 meses, podendo ser prorrogado 

pelo Colegiado por seis meses, no máximo, com justificativa apresentada pelo discente e 

aprovada pelo orientador.  

Atualmente, o programa possui 24 professores atuantes, sendo 21 permanentes e 3 

professores colaboradores. Dos 24 professores, 11 fazem parte da Linha 1 e 13 da Linha 2. 

Conforme já mencionado, o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste (PPGE/UNICENTRO) iniciou suas atividades no 

ano de 2012, sob a coordenação da Professora Dra. Ângela Maria Hidalgo (Coordenadora)23 

e Dra. Jáima Pinheiro de Oliveira (Vice-coordenadora)24. A coordenação, devido à 

realização de estágio pós-doutoral na Espanha e Portugal, necessitou afastar-se de suas 

funções em meados de 2012.  

Desse modo, a professora Dra. Carla Luciane Blum Vestena25 (Coordenadora) e o 

professor Dr. Emerson Luis Velozo26 (Vice-coordenador) assumiram o programa para a 

gestão 2013-2015. No período de agosto de 2015 a março de 2016, assumiu a coordenação 

a professora Dra. Jamile Santinello27, e como vice-coordenador o professor Dr. Emerson 

 
22 Em relação às atividades complementares do (PPGE/UNICENTRO) citadas, podemos destacar: Ministrar 

Palestras, Colóquios ou minicursos; Participação regular (credenciada), por no mínimo 1 ano, em Grupo de 

Pesquisa do Programa, cadastrado no CNPq e certificado pela Instituição; Autoria ou coautoria de livro, com 

conselho editorial e ISBN, artigos publicados em periódicos, entre outros;  Comprovar proficiência em uma 

língua estrangeira, cuja verificação da suficiência necessita preceder o exame de qualificação. Aos alunos 

bolsistas do programa, é obrigatório a realização do Estágio de Docência. 
23 Doutora em Políticas Públicas e Administração da Educação Brasileira pela UNESP - Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho (2004). Professora Associada da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO). Informação obtida através do currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/5440847179119497. 
24 Professora Adjunta do Departamento de Administração Escolar da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), credenciada ao Programa de Pós-Graduação em Educação, na Linha de 

Pesquisa Educação Especial, da Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC) da Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Informação obtida através do currículo lattes: 

http://lattes.cnpq.br/8137271342793052. 
25 Docente associada “A” da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Atua no cursos de 

Licenciatura e no Mestrado em Educação, especificamente na linha de Educação, Cultura e Diversidade, na 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro (Guarapuava, Paraná, Brasil). Informação obtida através 

do currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/0863582713179217. 
26 Professor Associado da Universidade Estadual do Centro-Oeste, atuando no curso de Graduação em 

Educação Física e nos Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGE), e em Desenvolvimento 

Comunitário (PPIDC). Atualmente é Chefe do Departamento de Educação Física da UNICENTRO, Campus 

Irati. Informação obtida através do currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6228700231927300. 
27 Professora efetiva da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), no Departamento de 

Pedagogia, lecionando na Graduação: Educação e Tecnologias; e Mestrado em Educação. Informação obtida 

através do currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/4637552062563420. 

http://lattes.cnpq.br/5440847179119497
http://lattes.cnpq.br/8137271342793052
http://lattes.cnpq.br/0863582713179217
http://lattes.cnpq.br/6228700231927300
http://lattes.cnpq.br/4637552062563420
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Luis Velozo. A partir de abril de 2016, a coordenação foi assumida pelo professor Dr. Gilmar 

de Carvalho Cruz28, que permaneceu até janeiro de 2019.  

A partir de fevereiro de 2019, assumiu a coordenação o professor Dr. Alessandro de 

Melo29; e a vice-coordenação, o professor Dr. Geyso Dongley Germinari30, que permaneceu 

até fevereiro de 2020. Em maio de 2020 assumiu a vice-chefia a professora Dra. Cibele 

Krause Lemke31. 

O programa possui 24 docentes que atuam nas duas Linhas de pesquisa do programa, 

Políticas Educacionais, História e Organização da Educação e Educação, Cultura e 

Diversidade, conforme o quadro 2.1.  

Quadro 2.1 - Docentes atuais do programa de Pós-graduação em Educação 
Docentes da Linha 1 Docentes da Linha 2 

Adair Angelo Dalarosa Aliandra Cristina Mesomo Lira 

Alessandro de Melo Ana Aparecida de Oliveira 

Angela Maria Hidalgo Carla Luciane Blum Vestena 

Evandro Oliveira de Brito Cibele Krause Lemke, 

Gilmar de Carvalho Cruz, Daniel Luiz Stefenon, 

Gláucia Andreza Kronbauer Emerson Luís Velozo 

Juliane Sachser Angnes Geyso Dongley Germinari 

Luciane Neuvald Jamile Santinello, 

Marisa Schneckenberg Jefferson Olivatto da Silva 

Michelle Fernandes Lima Khaled Omar Mohamad El Tassa 

Marcos Gehrke. Margarida Gandara Rauen 

 Maria Cristina Queiroz da Costa 

 Poliana Fabíula Cardozo 

Fonte: Site Programa de Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado em Educação (PPGE). 

 

Desde a primeira seleção, em 2012, com dissertações defendidas em 2014, já foram 

orientadas e concluídas 134 dissertações no programa32. A demanda nos processos seletivos 

 
28 Professor associado da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), e permanente do Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Foi Coordenador do 

Mestrado em Educação (2016 a 2019) da mesma instituição e, atualmente, participa de seu Conselho 

Editorial. Informação obtida através do currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2305518769010186.  

 
29 Professor Associado da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Professor e Coordenador do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da mesma universidade. Tem interesse por estudos educacionais nas áreas de 

políticas educacionais (reformas educativas), educação e descolonização, empresariado e educação, 

marxismo e educação. Informação obtida através do currículo lattes: 

http://lattes.cnpq.br/2762977075318460. 
30 Professor Adjunto C do Departamento de História (DEHIS) da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO), atua no Programa de Pós-Graduação em Educação, na Linha de Pesquisa Educação, Cultura 

e Diversidade. Informação obtida através do currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3411158801771346.  
31 Professora Associada A da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Docente do Curso de 

Letras, do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), e do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da UNICENTRO (PPGE). Informação obtida através do currículo lattes: 

http://lattes.cnpq.br/6827638510072708.  
32 Tais dados foram levantados até os últimos meses de formulação da presente pesquisa (setembro/outubro), 

utilizando as dissertações defendidas e apontadas no site do PPGE/UNICENTRO). Mais informações em: 

https://www2.unicentro.br/ppge/dissertacoes-2019/. 

http://lattes.cnpq.br/2305518769010186
http://lattes.cnpq.br/2762977075318460
http://lattes.cnpq.br/3411158801771346
http://lattes.cnpq.br/6827638510072708
https://www2.unicentro.br/ppge/dissertacoes-2019/
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está na média de seis ou sete candidatos por vaga oferecida. Três dos egressos já concluíram 

o doutorado e 21 egressos encontram-se finalizando o doutorado em diversas instituições 

brasileiras33. Os dados apontam expressiva procura pelo PPGE/UNICENTRO, 

comprovando o alto índice de aprendizado e aperfeiçoamento que oferece para a formação 

docente, conforme destaca a tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Índice de inscritos/vagas nos processos seletivos do PPGE 
Ano Inscritos  Vagas 

2014 138 inscritos 22 vagas 

2015 136 inscritos 28 vagas 

2016 183 inscritos 29 vagas 

2017 218 inscritos 30 vagas 

2018 219 inscritos 33 vagas 

 TOTAL: 894 inscritos 142 vagas oferecidas 

                   Fonte: Editais do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado em Educação (PPGE). 

 

  Nota-se o alto índice de inscritos para a inserção no programa, que foi aumentando 

no decorrer dos anos, assim como as vagas ofertadas. Os docentes do programa ainda 

oferecem disciplinas com aceite para alunos não-regulares, que podem cursar até duas 

disciplinas optativas do PPGE/UNICENTRO, possibilitando a inserção de indivíduos em 

um curso de Mestrado público, gratuito e de qualidade.  

Segundo dados da coordenação, a composição dos egressos e mestrandos atuais do 

programa é, em sua maioria, de professores, diretores e pedagogos de instituições municipais 

e estaduais de Educação Básica e Superior. Alguns atuam também em instituições privadas. 

Há um porcentual relativo referente à inserção no programa de alunos recentes da graduação 

de diversas áreas, como Educação Física, Arte, História, Pedagogia e Psicologia.  

Apresentamos, a seguir, o cenário das pesquisas em políticas educacionais do 

PPGE/UNICENTRO. Contemplamos, para nossa análise, as pesquisas desenvolvidas na 

Linha 1 - Políticas Educacionais, História e Organização da Educação. No entanto, não 

desconsideramos as demais pesquisas formuladas no programa.  

As primeiras dissertações defendidas no PPGE/UNICENTRO foram no ano de 2014, 

pois as  turmas tiveram início no segundo semestre de 2012, conforme observamos na tabela 

2.2, na página seguinte. 

 
 
33 Utilizamos informações do levantamento realizado pelo professor Alessandro de Melo, referentes aos 

egressos do programa. 
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Tabela 2.2 - Dissertações defendidas pela Linha 1 do Programa de Pós-graduação em 

Educação (PPGE/ UNICENTRO) dos anos (2014-2018)34 
Número de dissertações Ano 

11  2014 

10  2015 

13  2016 

7  2017 

15  2018 

Total = 56 dissertações  

Fonte: Sistematizada pela autora com dados do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado em 

Educação (PPGE).  
 

As temáticas abordadas pelos professores do programa, em seus estudos, 

compreendem investigações diversificadas35. Podemos afirmar que o PPGE/UNICENTRO 

abrange pesquisas de diferentes abordagens e concepções. Nesse sentido, apresentamos os 

grupos de pesquisa dos respectivos professores da Linha 1 e suas temáticas de pesquisa, que 

são de total relevância para nosso estudo. 

Quadro 2.2 - Grupos e temáticas dos professores da Linha 1 do Programa de Pós-

graduação em Educação –PPGE 

Docente Grupo de pesquisa Temáticas 

 

Orientações 

defendidas 

(2012-2018) 
 

Adair Angelo 

Dalarosa 

 

-Sociedade Internacional 

Hegel Marx: Seção 

Brasil 

 

-Estado e Política educacional; 

-História da Educação; 

-Filosofia da Educação; 

-Marxismo e Educação; 

-Gramsci e a Educação. 
 

 

4 

dissertações 

defendidas 

 

 

 

 

Alessandro de 

Melo 

 

 

 

-GETEH – Grupo de 

Pesquisa em Trabalho, 

Educação e História 

 

-Marxismo e Educação; 

-Pesquisas empíricas sobre problemas 

sociais e a educação; 

-Trabalho e Educação; 

-Educação e decolonização; 

-Educação e perspectivas 

latinoamericanas; 

-Reformas educativas no contexto 

contemporâneo. 
 

 

 

 

10 

dissertações 

defendidas 

Evandro 

Oliveira de 

Brito 

-Ética, Política e 

Cidadania – 

UNICENTRO 

 

-Políticas Educacionais, História e 

Organização da Educação: 

-Fundamentos filosóficos da educação; 

-Filosofia e pensamento intercultural; 

-Ética e Filosofia política. 
 

 

Nenhuma 

dissertação 

defendida 

Continua na página seguinte 

 
34 Dados disponibilizados no site do Programa. Mais informações em: 

https://www2.unicentro.br/ppge/dissertacoes-

2017/?doing_wp_cron=1544219658.705868005752563476562. 
35 Dados coletados em janeiro de 2019 e, portanto, as informações podem ter sofrido alterações posteriores, 

principalmente sobre o número de orientações realizadas pelos professores do programa. Determinamos essa 

data para inserirmos somente a quantidade de dissertações orientadas até 2018, que totalizam as 56 

dissertações de nossa análise. 

https://www2.unicentro.br/ppge/dissertacoes-2017/?doing_wp_cron=1544219658.705868005752563476562
https://www2.unicentro.br/ppge/dissertacoes-2017/?doing_wp_cron=1544219658.705868005752563476562
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Continuação da página anterior 

Docente Grupo de pesquisa Temáticas 

 

Orientações 

defendidas 

(2012-2018) 

 

Gilmar de 

Carvalho Cruz 

 
 

-Formação profissional 

em contextos 

educacionais inclusivos – 

FOCUS 
 

 

-Políticas educacionais inclusivas; 

-Formação profissional docente; 

-Intervenção profissional em contextos 

educacionais inclusivos. 

2  

dissertações 

defendidas 

Gláucia 

Andreza 

Kronbauer 

-Grupo de Estudo e 

Pesquisa Educação, 

Cultura e 

Contemporaneidade 

-História da educação do corpo; 

-Corpo, arte e as políticas educacionais. 

 

Nenhuma 

dissertação 

defendida 

Juliane Sachser 

Angnes 

-Grupo de Pesquisas em 

Gestão do 

Conhecimento (UNICEN

TRO – PR) 

-Educação Escolar Indígena e 

Educação Indígena; 

-Políticas afirmativas no ensino 

superior para Povos Indígenas e 

Quilombolas; 

-Formação e metodologias 

colaborativas na perspectiva da 

Psicologia Social Comunitária; 

-Educação em Direitos Humanos e 

construção de redes solidárias. 

Nenhuma 

dissertação 

defendida  

Luciane 

Neuvald 

 

-Grupo: História, 

Sociedade e Educação no 

Brasil – HISTEDBR do 

Centro-Oeste do Paraná 

-Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Educação 

Infantil – GEPEDIN 
 

 

-Fundamentos históricos, filosóficos e 

sociológicos da educação; 

-Cultura, tecnologia e barbárie; 

-Educação Infantil; 

-Formação de professores; 

-Teoria Crítica da Educação. 

 
 

5 

dissertações 

defendidas 

Marisa 

Schneckenberg 

 

-Grupo de Pesquisa 

Educação: saberes, 

linguagem e 

multiculturalidade 

-Grupo de Pesquisa 

Formação profissional 

em contextos 

educacionais inclusivos – 

FOCUS 

-Grupo de Pesquisa 

Gestão e avaliação de 

políticas e projetos 

sociais – GAPPS 

-Grupo de Pesquisa 

Estado, Políticas e 

Gestão em Educação 

(IRATI/PR) 
 

-Formação docente em contextos 

educacionais inclusivos; 

-Políticas públicas de formação 

docente e gestão educacional. 

 

7 

dissertações 

defendidas 

Michelle 

Fernandes Lima 

Estado, Políticas e 

Gestão em Educação 

(IRATI/PR). 

-Formulação, implementação e 

avaliação das políticas educacionais 

(Ed. Básica e Superior); 

-Política educacional em Gramsci; 

-Investigação analítica de autores 

referentes da política educacional; 

-História da política educacional 

(educação superior). 

4 

dissertações 

defendidas 

Continua na página seguinte 
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Continuação da página anterior 

Docente Grupo de pesquisa Temáticas 

 

Orientações 

defendidas 

(2012-2018) 

 

Marcos Gehrke 

-Grupo: Campo, 

Movimentos Sociais e 

Educação do Campo 

-Educação do campo e escola do 

campo; 

-Políticas e práticas de leitura na escola 

e na biblioteca escolar; 

-Práticas de escrita no ensino 

fundamental; 

-Manuais didáticos e a formação do 

professor da educação básica; 

-Educação Indígena; 

-Educação Escolar Indígena. 

6 

dissertações 

defendidas 

Angela Maria 

Hidalgo 

-Grupo de Pesquisa 

“Políticas Públicas e 

Educação” 

-Políticas educacionais, 

-Gestão escolar, 

-Educação do campo 

-Currículo 

8 

dissertações 

defendidas 

 

Marlene Lucia 

Siebert Sapelli36  

-Grupo de Pesquisa: 

Campo, movimentos 

sociais e Educação do 

Campo (MoVecampo) 

-Currículo 

- Políticas educacionais, 

-Educação do campo 

- legislação. 

5 

dissertações 

defendidas 

 Carlos Herold 

Junior37  
Não contém informações 

na plataforma lattes 

-História da educação 

-História da Educação Física 

-Formação de professores 

5 

dissertações 

defendidas 

 Total= 56 

dissertações 

defendidas 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado em Educação 

(PPGE) e Plataforma Lattes. 

  

De acordo com o questionário encaminhado aos egressos, diferentes temáticas, 

contextos e objetos foram analisados, proporcionado diversidade de investigações no âmbito 

do PPGE/UNICENTRO. Os estudos abordaram diferentes problemáticas, e muitos trabalhos 

demandaram análises sobre determinados programas escolares vinculados às esferas 

estaduais e federais, além de trabalhos direcionados à formação de professores em escolas, 

e trabalhos voltados à gestão educacional e à inclusão, entre outros38. 

 
36 Foi professora Adjunta da Universidade Estadual do Centro-Oeste (PR) até outubro de 2019, quando se 

aposentou. Informação obtida através do currículo lattes:  http://lattes.cnpq.br/9942926527889082. 
37 Foi professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO de 1999 a 2013, atuando na 

graduação em Pedagogia e no programa de pós-graduação em Educação. Desde julho de 2013, atua no 

Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá - UEM, lecionando na graduação 

em Educação Física, e como docente permanente no Programa de Pós-Graduação Associado em Educação 

Física UEM/UEL (PEF), no Programa de Pós-Graduação em Educação da UEM (PPE), na linha História e 

Historiografia da Educação, e no curso de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional 

(PROEF). Informação obtida através do currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/9723444517016722. 
38 Por meio do questionário encaminhado, os egressos apontaram seus objetos de estudos e problemáticas. Tais 

respostas se encontram no apêndice G da presente pesquisa. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770359A6&tokenCaptchar=03AOLTBLQefuYgA0HZkMAANtYZ_2AKif2Jxzk4bEzlcVN5yaLphReKS_GlsunyLRIwiLv2nBdu6rbjIA-iwUDk7qE6peEhT_i3eNl_uMTQ3jqC0Uj9rBip9jCtxKdKh_ETypeaHDR00rnqReePOoTx8jBTgGNYUmRGgmMC3D_-bNUG5KhJSSKNo2_h9w_dXhOcRqujVpYQvd6x6nrtOunzrnUe4AbPgV6ErmSIPEjNGLqGqRzjehMPMbP8G7E2pi1jwQcT2zoNltU51h1j43A6pORtjeH-c5a0nIkLErOjK2AyWHIVzMDdON2vH1wfJ3vNODlVkl3iEcQiotCHT6kSDLolP5nFoG1zBIZCRqCNnOlP2_Kj59UFiohzRDgvk0nCu8htZR4YWiot-5tOVM6XTd7pfdk146Da_dRTobAQz1djzKJrmEX1I-ffXtCRZQq-gQYIRq39sAn4#LP_L%C3%ADder%20do%20Grupo%20de%20Pesquisa:%20Campo,%20movimentos%20sociais%20e%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20do%20Campo%20(MoVecampo)
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Nesse panorama de pesquisas, destacamos que as problemáticas apontadas nos 

apêndices, por meio do questionário aos egressos, comprovam a diversidade de estudos e de 

disciplinas optativas que são ofertadas para auxílio na formulação desses trabalhos.   

Na próxima subseção, apresentamos a visão dos professores e dos egressos do 

PPGE/UNICENTRO em relação aos desafios no processo de orientação, escrita e 

desdobramentos do ato de pesquisar, demarcando as disciplinas Estado e Políticas 

Educacionais, obrigatória para a Linha 1; Fundamentos e Métodos da Pesquisa em 

Educação e Seminários de Pesquisa, ambas obrigatórias para as duas linhas nesse processo. 

 Nessa escrita, compreendemos o contexto de dificuldades e desafios oriundos da 

formulação da dissertação, ou seja, na realização de pesquisas. “A pesquisa é colocada como 

objetivo principal da Pós-graduação Stricto Sensu por ser considerada o instrumento para 

desenvolver a capacidade de pensar e criar, reservada aos mais aptos” (SÁNCHEZ 

GAMBOA, 2006, p. 49). 

2.2 A FORMAÇÃO PARA A PESQUISA: AS DISCIPLINAS E O PROCESSO DE 

ORIENTAÇÃO  

Sánchez Gamboa (2006) menciona que a formação do pesquisador suscita 

preocupação, principalmente sobre os aspectos teóricos e metodológicos empregados nas 

pesquisas. Nesse sentido, consideramos a formação do pesquisador no PPGE/UNICENTRO 

abordando as disciplinas obrigatórias sobre pesquisa no programa, Estado e Políticas 

Educacionais, obrigatória para a Linha 1; e Fundamentos e Métodos da Pesquisa em 

Educação e Seminários de Pesquisa, obrigatórias para as Linhas 1 e 2, para nossa análise. 

Utilizamos as ementas das disciplinas, os questionários e entrevistas semiestruturadas com 

os egressos e professores, e o processo de orientação para análise. 

Nesse item, apresentamos o conteúdo da entrevista realizada com os professores do 

programa, com o intuito  de destacar a formação para a pesquisa, as disciplinas e o processo 

de orientação no PPGE/UNICENTRO39, de acordo com suas perspectivas. Envolvemos, 

também, alguns apontamentos dos egressos nesse contexto.  

Sobre a  questão 1 da entrevista, quais disciplinas relacionadas à pesquisa (aspectos 

teóricos e metodológicos) ministrou no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/ 

UNICENTRO)? Comente como foi essa experiência, os professores apontaram 

 
39 Os relatos dos entrevistados estão em itálico. 
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posicionamentos diversificados, enfaticamente sobre a estrutura das disciplinas da Linha 1, 

que envolvem pesquisa em seus conteúdos. Os entrevistados relembraram momentos 

específicos das aulas, que em alguns anos foi compartilhada com demais professores, na 

intenção de proporcionar o aprendizado de diferentes teorias40. Segundo os três professores, 

nenhum professor domina todas as teorias existentes nesse universo de investigações. 

Na disciplina de Fundamentos e Métodos da Pesquisa em Educação são apontados 

inúmeros conceitos relevantes para a formulação das pesquisas no campo das políticas 

educacionais. A carga horária da disciplina é de 60 horas. A ementa problematiza o estudo 

das diferentes concepções de conhecimento. Nesse contexto, integram estudos voltados para 

o trato da realidade social, política e educacional.  

Referente à responsabilização individual ou coletiva da disciplina de Fundamentos e 

Métodos da Pesquisa em Educação, o professor 2 alega que 

 

A experiência que a gente sabe que, quando é um professor, tem 

fragilidade em alguma perspectiva teórica, pois um professor não conhece 

tudo. Eu entendo que essa disciplina de Fundamentos e Métodos é mais 

formativo, oferece uma base cultural da ciência moderna, não é uma 

disciplina que vai incidir na dissertação, mas pode incidir direta ou 

indiretamente como cultura geral.  

 

O professor 3 considera que a disciplina de Fundamentos e Métodos da Pesquisa em 

Educação necessita ser mais geral, pois sua importância é formar o aluno para ser mestre em 

educação. Desse modo, os mestrandos terão uma lógica das demais teorias, métodos e 

abordagens. Em sua percepção, as disciplinas optativas de caráter mais específico para a 

pesquisa no curso são as responsáveis pelo aprofundamento dos diversos referenciais 

teóricos utilizados no campo, conforme podemos observar em seus apontamentos referentes 

à disciplina.  

 

Formar o aluno para entender a gênese das demais tradições, mesmo 

quando temos diversidade de professores na disciplina, garantimos essa 

lógica para os 30 e 40 alunos em sala de aula [...], formamos um mestre 

em educação, não um mestre na dissertação dele (Professor 3). 

 

 
40 Conforme exposto, durante a entrevista com os professores, em algumas situações, o trabalho de ministrar a 

disciplina de Fundamentos e métodos da pesquisa em educação foi realizado em conjunto com outros 

docentes do próprio programa, a fim de compartilhar as diferenças entre método e abordagens de ambas as 

Linhas de pesquisa do programa. O professor 3 explicou que ministrou a disciplina de Fundamentos e 

Métodos da Pesquisa em Educação também em 2017. Segundo ele, na troca de ideias com alguns professores, 

foram organizados convites para um conjunto de docentes do próprio programa participar da disciplina. Em 

um primeiro momento, foram trabalhadas características da disciplina de forma geral, e após, as falas dos 

convidados complementaram as abordagens citadas. 
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Verificamos que a disciplina Fundamentos e métodos da pesquisa em educação 

abrange diferentes concepções interligadas à formulação das pesquisas no seu sentido 

teórico, embora a carga horária seja incompatível para discussões aprofundadas sobre cada 

abordagem, método e perspectiva existentes nas pesquisas. Vale acrescentar que o programa 

fomenta outras disciplinas optativas sobre as questões da pesquisa, favorecendo a ampliação 

desses conhecimentos. Entretanto, consideramos pertinente a existência de disciplinas 

obrigatórias voltadas as questões teóricas e metodológicas, principalmente com ênfase na 

epistemologia.  

No decorrer da entrevista, o professor 1 apresenta as dificuldades teóricas e 

metodológicas de ministrar a disciplina de Fundamentos e Métodos da Pesquisa em 

Educação: 

Sempre imaginei um grande desafio trabalhar com essa disciplina, pois 

essa disciplina, além de teórica, essa disciplina é prática, também. 

Focamos mais na teoria (Fundamentos) que na prática, devido ao período 

de tempo de duração da disciplina. [...]. Então dúvidas, de repente, que 

vocês (alunos) teriam em elaborar um instrumento de investigação, como 

entrevistas, questionários, não dá tempo de discutir isso, pois é necessário 

trazer todos os enfoques teóricos e metodológicos que darão fundamentos 

para as pesquisas. 

 

Em relação à disciplina, os egressos apontaram diferentes opiniões, principalmente 

sobre a carga horária considerada inadequada para o montante de perspectivas a serem 

discutidas, já que as duas Linhas de pesquisa do programa cursam juntas os mesmos 

ensinamentos nas aulas.  

Percebemos, nas respostas dos participantes, a importância da disciplina citada, 

especificamente na escrita da dissertação, no entanto,  destaca-se a necessidade de 

aprofundamento das questões apontadas na disciplina, enfaticamente, voltadas aos 

fundamentos teóricos e metodológicos que orientam os caminhos pra a formulação das 

dissertações. Os alunos também mencionaram os professores em seus argumentos, 

retratando seus esforços na mediação da disciplina.  

 

Os professores buscaram, da melhor forma possível e dentro de suas 

experiências e conhecimentos teórico-metodológicos, ajudar os discentes 

nas suas pesquisas. Auxiliaram e conduziram, com as leituras oferecidas, 

para uma ampliação da capacidade de pesquisa, busca de 

dados/informações e análise delas (Egresso 26). 

 

Tais apontamentos fornecem encaminhamentos voltados à estrutura da disciplina no 

programa. Explanar os resultados da  formação oferecida para o pesquisador no 

PPGE/UNICENTRO é um diagnóstico valioso para dar sequência ao trabalho realizado. 
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Sobre essa questão, Mainardes (2017) considera que o processo de formação de futuros 

pesquisadores do campo da pesquisa em política educacional, necessita estar centrado nos 

estudos da epistemologia, tanto da Pós-Graduação como nos demais níveis de ensino.   

A falta de uma disciplina voltada a epistemologia acomete empecilhos nos 

encaminhamentos e direcionamentos na formulação de pesquisas, pois o pesquisador 

necessita domínio e compreensão de teorias que poderá utilizar no decorrer de seu estudo de 

investigação. 

O aprofundamento do estudo da epistemologia e das teorias que têm sido 

usadas na pesquisa emerge como uma tarefa altamente necessária e 

relevante no contexto atual tanto na prática da pesquisa quanto no processo 

de formação de pesquisadores (MAINARDES, 2018a, p.16). 

 

Sobre a disciplina Seminários de Pesquisa, os professores mencionaram diversos 

apontamentos.  Essa disciplina é obrigatória, com carga horária de 60 horas. Na ementa, 

consta como objetivo analisar os diferentes tipos e estratégias de pesquisa formulados no 

âmbito do PPGE, sendo das duas Linhas de pesquisa pertencentes ao programa.  

A disciplina promove apresentações dos projetos dos alunos e discussões sobre os 

encaminhamentos das pesquisas e, dessa forma, auxilia no desenvolvimento das 

investigações individuais. A bibliografia é definida de acordo com os pré-projetos 

apresentados, objetivando a articulação entre as temáticas justificadas nas pesquisas e as 

bibliografias utilizadas na disciplina.  

Nesse prisma, a disciplina aborda diferentes métodos, abordagens e concepções, 

formulando embasamentos sobre cada tema apresentado. Sobre a disciplina de Seminários 

de pesquisa, o professor 1 explica: 

 

Na disciplina de Seminários de pesquisa, os estudantes vão com uma base 

teórica consistente, definida, mas a parte metodológica fica complicada. 

Quando você chega na parte de análise de dados, o aluno não sabe como 

analisar e nenhuma estratégia de método. A parte filosófica está boa, a 

falha é na parte da instrumentalização, método de análise, a gente não têm 

trabalhado com isso.  

 

Nos apontamentos realizados pelos egressos, tivemos ressalvas sobre a 

instrumentalização na pesquisa e as dificuldades desse processo: 

 

Tive dificuldade na coleta de dados (Egresso 3). 

Problemas referentes à sistematização dos dados coletados em campo   

(Egresso 28). 

Dificuldades nas práticas de coleta e tratamento dos dados - (dúvidas como 

- seria melhor questionários? entrevista? etc.) (Egresso 24). 
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O Egresso 9 comenta: “Em especial, a disciplina de seminários foi falha”. Nesse 

sentido, o professor 1 explica: 

 

Essa falha sobrecarrega o professor orientador, pois os alunos vêm sem 

mexer no projeto durante a disciplina de Seminários. O problema é a 

estrutura da disciplina, que não permite fechar o projeto. Após a disciplina 

de Seminários de pesquisa, desde o sumário necessita estar organizado.  

 

O Egresso 1 aponta que “Faltou um referencial mais abrangente na disciplina de 

Seminários. No geral, depende muito do professor, poderia ser pensado um referencial mais 

amplo e ‘fixo’”. Segundo o professor 1, as consequências do formato das disciplinas, sobre 

as questões teóricas e metodológicas do PPGE, revertem: 

 

Logo após a disciplina de Seminários de pesquisa, eles (os alunos) não 

conseguem ter o projeto concluído. Penso que o projeto deveria estar 

pronto antes, para a apresentação na disciplina de Seminários. Para mim, 

fica inválida essa disciplina, pois muitos apresentam o projeto da seleção. 

A gente não tem esse avanço na pesquisa.  

 

De acordo com seu posicionamento, 

 

A disciplina de Seminários de pesquisa deveria ser apresentada por dois 

professores. E dividir metade da disciplina em Guarapuava e em Irati, pois 

sobrecarrega um professor, mais professores para essa disciplina ficaria 

melhor. A disciplina de Fundamentos e métodos, não acredito que vai dar 

certo desse formato que está sendo ofertada41 (Professor 1). 

 

Outro ponto citado refere-se à abrangência, na mesma disciplina, das duas Linhas de 

pesquisa do programa (Linha 1 e Linha 2), conforme destaca o Egresso 7: 

 

As disciplinas de Fundamentos e métodos da Pesquisa em educação, e 

Estado e Políticas educacionais contribuíram muito para que eu 

conseguisse realizar a pesquisa, visto que passei por momentos difíceis, e 

recorria ao material estudado e às anotações das aulas. A disciplina de 

Seminários pouco ajudou, pois as duas Linhas de pesquisa cursavam juntas 

[...] Mas a imaturidade intelectual foi o fato que causou as maiores 

dificuldades.  

 
41 O professor 1, utilizando como exemplo a oferta da mesma disciplina em um programa de pós-graduação de 

outra universidade pública, explica que existem duas disciplinas de Seminário de pesquisa. Na primeira 

disciplina, os mestrandos apresentam o projeto inicial da seleção e depois vão construindo a pesquisa no 

desenvolvimento dela. Na segunda disciplina de Seminários de pesquisa, já no próximo semestre, o projeto 

vem delineado, já vem com levantamento bibliográfico, já tem a metodologia e os instrumentos que serão 

utilizados, e já podem passar essa pesquisa pelo comitê de ética. Nesse cenário, o professor 1 esclarece que 

a disciplina de Seminários poderia ser duplicada, sendo uma disciplina por semestre, contribuindo para que 

o mestrando consiga formular seu projeto de pesquisa (Seminários I) para estar concluído no final da 

disciplina  de Seminários II. Desse modo, facilitaria o trabalho do orientador, não o sobrecarregando no 

processo de orientação. 
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Acreditamos que as disciplinas de Fundamentos e métodos da Pesquisa em educação 

e Seminários de pesquisa necessitam serem ofertadas de forma individual para as duas 

Linhas de pesquisa do programa, devido a Linha 1 - Políticas Educacionais, História e 

Organização da Educação, e Linha 2 Educação, Cultura e Diversidade, constituírem de 

diferentes objetos de estudo, concepções e teorias. Outro empecilho fundamenta-se na 

sobrecarga do professor responsável pelas disciplinas, que necessita de amplo domínio de 

diversas teorias que não convergem entre si.  

A disciplina de Estado e Políticas Educacionais possui carga horária de 60 horas e 4 

créditos. A ementa destaca o contexto do debate educacional no Brasil nas últimas décadas 

e suas implicações. Nesse contexto, envolvem elementos sobre a intervenção do Estado, e 

organismos internacionais, como Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI) no 

processo de implementação das políticas e da legislação educacional. 

Segundo a ementa, os estudos voltados nessa disciplina envolvem o contexto do 

debate educacional no Brasil nas últimas décadas e suas consequências, como a intervenção 

do Estado, organismos internacionais, empresariais e movimentos sociais no processo de 

definição e implementação das políticas e da legislação educacional neste período. 

Observando o conteúdo disponibilizado, refletimos que a disciplina encaminha uma 

visão geral e específica referente ao Estado e sua função dentro do sistema capitalista frente 

às políticas educacionais. Stremel (2016) acrescenta a importância da concepção de Estado 

nas pesquisas sobre políticas educacionais.  

 Nesse momento, nossa reflexão incide sobre o processo de orientação no 

PPGE/UNICENTRO, de acordo com a questão 2 da entrevista: Sobre o processo de 

orientação, quais os principais desafios teóricos e metodológicos que você identifica nessa 

relação? Iniciamos concordando com as palavras de Machado (2000, p. 143) sobre o 

processo de orientação de teses e dissertações na Pós-graduação: 

 

Pouco se fala entre os orientadores sobre o tema da orientação, pouco se 

troca, pouco se escreve e consequentemente pouco se lê, enfim... trata-se 

de uma atividade que constitui o quotidiano dos professores de pós-

graduação, mas que permanece “invisível”, para a qual  ainda  temos muito 

poucas palavras. 

 

 Pesquisas estão sendo produzidas e aprovadas. No entanto, não sabemos como é a 

orientação e a relação entre orientando e orientador na formulação desses estudos, já que são 

poucos os trabalhos que analisam tal processo. Consideramos que a orientação fundamenta-

se em um procedimento de total importância para a formação do pesquisador.  
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 Na sequência, enfatizamos os apontamentos sobre o processo de orientação na visão 

dos professores e egressos do PPGE/UNICENTRO. Os  entrevistados destacaram os 

principais desafios teóricos e epistemológicos que identificam nessa relação entre orientando 

e orientador. O professor 1 aponta: 

 

Um dos grandes desafios dos alunos [é] entenderem o que é de fato o 

método e a metodologia. Até nas seleções, a gente identifica confusão nos 

projetos, não se tem clareza na metodologia, ou o aluno coloca algo 

impossível de se chegar, ou não vai de encontro com os objetivos propostos 

[sic], ou uma miscelânea de autores que não são convergentes. Eu acho 

que não se entende qual é a base que sustenta a pesquisa, essa é a 

dificuldade.  
 

Sobre essa questão, Tello (2012) destaca que muitos pesquisadores não explicitam 

os pressupostos teóricos que foram bases para suas análises. Em muitos casos, os 

pesquisadores acabam utilizando um conjunto de pressupostos que pertencem a 

epistemologias diferentes, tornando as pesquisas inconsistentes e confusas.   

Na visão do professor 2, o processo de orientação já seria resultado de outra 

dissertação. Segundo ele, a compreensão das questões de método leva tempo, principalmente 

no mestrado, com duração apenas de dois anos.  

 

O professor precisa compreender seu aluno, pois muitos alunos 

trabalham, não possuem tempo de escrever, muitas vezes não conseguimos 

se encontrar [sic], mantenho uma relação boa de amizade com os meus 

orientandos, não restrinjo ideologicamente o aluno, mas é isso, é uma 

relação muito grande de dois anos. Fazer o aluno escrever bem é uma 

dificuldade, o orientador não tem tempo de escrever junto com o aluno 

[...] e não acho certo quem faça (Professor 2). 

 

O professor 3 aponta preocupação na percepção da Pós-graduação como produto de 

produção e publicação em revistas. Segundo ele, 

 

As dissertações precisam ser valorizadas, pois vai ser consultado, mas não 

podemos perder o ponto da formação do sujeito, desse pesquisador, esse 

é um ponto importante. Garantir um caminho formativo, com um sujeito 

bem formado, sintonizado com as questões da educação, principalmente 

nos tempos difíceis que vivemos em relação ao financiamento para 

educação, os cortes de bolsas, em ser um pesquisador trabalhador. 

 

Sobre essa questão, o professor 2 explica que o orientador precisa compreender seu 

aluno, pois muitos trabalham, não possuem tempo de escrever, muitas vezes não conseguem 

se encontrar para realizar a orientação. Tais empecilhos são resultados das condições 

materiais dos mestrandos, que são trabalhadores empobrecidos, ou com pouco tempo para 
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se dedicar aos estudos, e ainda pressionados para realizar um trabalho tão complexo em dois 

anos. 

Diante dos desafios expostos, percebemos que a relação entre orientador e orientando 

perpassa as contribuições do processo de orientação, já que o primeiro é peça-chave para 

promover discussões relevantes para a formulação de uma boa pesquisa. Em contrapartida, 

o segundo necessita de recursos, em alguns casos, licenças remuneradas dos serviços 

prestados ou financiamento, no formato de bolsas de estudo. Entretanto, o governo é omisso 

em relação às demandas citadas. 

Na sequência, argumentamos apontamentos referentes à pesquisa na Linha 1 do 

PPGE/UNICENTRO, na perspectiva dos professores e egressos. 

2.3 A PESQUISA NA PERSPECTIVA DOS PROFESSORES E EGRESSOS DA LINHA 

1 DO PPGE/UNICENTRO 

Abordamos, nesta subseção, a pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGE/UNICENTRO), por meio da questão 3 da entrevista: Como você considera a 

formação para a pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/ 

UNICENTRO)? Utilizamos, também, o questionário aplicado aos egressos da Linha 1 do 

programa, para evidenciar seus apontamentos referentes à formação oferecida para a 

pesquisa no PPGE/UNICENTRO, e as dificuldades e desafios que permeiam a relação de 

escrita. 

Destacamos que nossa intenção é promover considerações sobre a formação para o 

pesquisador em políticas educacionais no PPGE/UNICENTRO, não objetivamos tecer 

julgamentos.  Conceituamos formação de pesquisadores iniciais como “[...] um processo 

contínuo de aprendizagem para além da conclusão da formação acadêmica formal, 

estendendo-se ao longo da carreira como pesquisador” (MAINARDES; STREMEL, 2019, 

p. 2-3).  

Os autores relatam que o pesquisador não é somente alguém coletando e analisando 

dados. O pesquisador necessita de uma formação que atenda suas necessidades voltadas ao 

“[...] domínio de fundamentos teórico-epistemológicos dos principais enfoques de produção 

de conhecimento da área específica e das questões metodológicas, éticas e políticas 

envolvidas no processo de pesquisa” (MAINARDES; STREMEL, 2019, p. 5). Nesse 

sentido, que incidimos na necessidade de uma disciplina no programa pautada na 

epistemologia. 
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Segundo Pires (2019, p. 2), “o processo de formação do pesquisador tem início na 

Graduação, mas se completa no nível de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e 

Doutorado)”. A autora argumenta que o processo formativo do pesquisador em política 

educacional é pouco explorado nas discussões e análises investigativas. Nesse sentido, 

consideramos necessários trabalhos que apresentem dados referentes às “[...] condições em 

que esta formação está se dando [...]”, visto que a pesquisa fundamenta-se em um dos 

objetivos principais da Pós-graduação (PIRES, 2019, p. 4). 

Durante a entrevista realizada, o professor 1 deu ênfase a vários apontamentos sobre 

a formação do pesquisador no PPGE/UNICENTRO. O primeiro destaque consiste na 

separação das Linhas de pesquisa do programa, enfaticamente na oferta da disciplina de 

Fundamentos e Métodos: 

 

Imagino que poderiam ser separadas, as Linhas. Eu penso até que deveria 

ser diferente, o formato da disciplina. Acho que poderia ser dois formatos, 

um com caráter mais teórico e outro caráter mais prático, pois hoje 

ficamos apenas no caráter teórico, e a gente não têm o caráter prático. 

Teria que ser Fundamentos e Métodos I e Fundamentos e Métodos II.  

 

Sobre a formação do pesquisador no programa, o professor 2 também destaca que a 

disciplina de Métodos poderia ser ofertada de forma separada para as duas Linhas de 

pesquisa do programa, devido aos feedbacks apresentados pelos alunos. Em relação à 

formação do pesquisador no programa, o professor 2 acrescenta: 

 

Em geral, observando o resultado final dessa produção (as dissertações), 

e vendo o percurso dos egressos, as produções publicadas, a 

verticalização para o doutorado, está bom. Essa formação para a pesquisa 

ocorre melhor na relação da orientação, que é onde deve ocorrer, pois 

como já disse, acredito que a relação entre orientador e orientando está 

ocorrendo, que é importante, acontece mais nesse processo, a formação 

para a pesquisa que na disciplina. No entanto, nós professores 

orientadores que temos uma responsabilidade maior. 
 

Sobre a formação para a pesquisa no programa, o professor 3 acrescenta: 

 

Eu entendo que a formação para a pesquisa está basicamente nas 

disciplinas e no processo de orientação. As disciplinas cumprem um papel 

distinto da orientação. A disciplina de Métodos tem esse caráter mais 

geral dos fundamentos da pesquisa em educação, pois no processo de 

orientação, os professores vão iniciar o mestrando na tradição daquela 

Linha, outros já são iniciados. Nem todo mundo que entra no mestrado 

está afinado com a Linha do orientador. Esse é um desafio metodológico, 

essa afinação entre orientador e orientando. Essa afinação pode acontecer 

a priori ou ao longo do processo de orientação. 
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No decorrer da entrevista, o professor 3 destaca que o resultado dessa formação 

oferecida no programa é adequada, vistas as dissertações formuladas já aprovadas. 

 

Entendo que a gente está tendo bons trabalhos, somos orientadores e 

banca de trabalhos, isso é muito bacana. Participei de muitas bancas, isso 

é bom, nos dá condição de observar os trabalhos que estão sendo 

produzidos. Muito boas as dissertações, isso é resultado do processo 

formativo, tanto em relação às disciplinas ofertadas, quanto do trabalho 

dos professores, é resultado do próprio coletivo (Professor 3). 

 

Durante a entrevista, o professor 3 destaca a importância da nossa pesquisa no âmbito 

do PPGE/UNICENTRO, pois esse diagnóstico referente às disciplinas é fundamental para o 

fortalecimento do programa em relação aos conteúdos abordados, ao aprendizado ofertado, 

e enfaticamente para a obtenção de uma devolutiva do trabalho realizado. Segundo ele,  

 

Em todos esses anos nós não fizemos uma avaliação sistemática das 

disciplinas, precisamos de um diagnóstico deles (alunos). Esse é um tema 

bastante discutido em vários momentos no programa, a existência da 

disciplina de Fundamentos e Métodos para todos os alunos. [N]o debate 

se questiona, o professor de uma Linha, será que dá conta da outra Linha? 

(Professor 3). 

 

O professor 1 também destacou nossa pesquisa em seus argumentos: 

 

Penso que sua pesquisa vai dar subsídio para nós pensarmos uma forma 

diferente de oferecer essas disciplinas, pois já estamos nesse modelo há 

sete anos. Considero de total importância a disciplina; no entanto, desse 

modelo que está, não está sendo suficiente.  

 

Sobre essa questão, apontamos que os dados coletados no questionário apresentam 

um diagnóstico recente sobre a estrutura das disciplinas, processo de orientação e a 

formação oferecida pelo PPGE/UNICENTRO, visto que a maioria dos egressos que 

tivemos devolutivas são do ano de 2018 (48,3%). Em segundo lugar estão os egressos de 

2016, com 20,7%; seguidos pelos de 2015 (13,8%), 2017 (10,3%) e 2014 (6,9%), conforme 

o gráfico 2.1, na página seguinte.  
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Gráfico 2.1 – Ano de defesa dos egressos participantes 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do questionário online Os desafios das pesquisas em políticas 

educacionais no programa de pós-graduação em educação (PPGE/UNICENTRO).  

 

Diante do exposto, apontamos que tivemos colaborações e contribuições de 

egressos de todos os anos que antecederam a presente pesquisa. Na sequência, 

apresentamos o posicionamento dos egressos participantes sobre a formação fornecida 

pelo PPGE/UNICENTRO, de acordo com o questionário aplicado, conforme exposto no 

gráfico 2.2.  

Gráfico 2.2 - A formação para a pesquisa fornecida pelo PPGE nos anos de 2014-2018, 

na visão dos egressos  

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do questionário online Os desafios das pesquisas em políticas 

educacionais no programa de pós-graduação em educação (PPGE/UNICENTRO). 

  

Destacamos somente as disciplinas obrigatórias (Seminários de Pesquisa em 

Educação; Fundamentos, Métodos da Pesquisa em Educação; e Estado e Políticas 

Educacionais) para discussão, embora não desconsideramos o processo de orientação e as 
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disciplinas optativas, que também consiste em um aspecto formativo do futuro mestre em 

educação. 

Conforme gráfico acima, a maioria dos egressos participantes, 18 discentes (62,1%) 

considerou adequada a formação oferecida pelo PPGE/UNICENTRO; 6 egressos (20,7%) 

analisaram como insuficiente; e 4 alunos (13,8%) destacaram a formação oferecida pelo 

programa como suficiente; e 1 egresso (3,4%) mencionou experiência satisfatória sobre a 

disciplina de Métodos da Pesquisa em Educação42. Os participantes da pesquisa destacaram, 

em sua maioria, pontos positivos sobre a formação oferecida, mas alguns apontaram lacunas 

e fragilidades. 

Em relação às respostas obtidas na pergunta anterior, solicitamos,  na questão 6, que 

os participantes justificassem suas  respostas sobre a formação para a pesquisa oferecida pelo 

PPGE/UNICENTRO. Considerando os pontos positivos sobre as disciplinas, 19 egressos 

alegaram que as disciplinas mencionadas proporcionaram fundamentos teóricos 

necessários43. 

 De acordo com os participantes, as principais lacunas mencionadas foram: a 

escassez de tempo para aprofundar os estudos (2); a ausência de discussões e embasamentos 

na disciplina de Seminários de Pesquisa e Métodos (3); alguns egressos citaram a disciplina 

de Seminários como ineficaz (3); a falta de aprofundamento teórico na disciplina de Métodos 

(1) também foi mencionada, e que as disciplinas Seminários de Pesquisa, Fundamentos e 

Métodos e Estado e Políticas educacionais foram fragilizadas (1). 

Tais apontamentos também foram explorados no trabalho de Mainardes e Stremel 

(2019) sobre a formação oferecida nos programas de doutorado brasileiros. 

 

As principais lacunas mencionadas referem-se à ausência de discussões 

sobre aspectos teórico-metodológicos e epistemológicos (22 egressos); 

ausência de disciplinas e discussões específicas de Política Educacional 

(14); escassez de tempo para aprofundar os estudos (6); fragilidades da 

trajetória acadêmica desde a graduação (3); falta de intercâmbio entre 

grupos de pesquisa e com pesquisadores internacionais (3); falta de 

discussão sobre teorias de Estados e políticas públicas (3); e fragilidades 

no processo de orientação (2) (MAINARDES; STREMEL, 2019, p. 12). 

 

Acrescentamos que, “assim, depreende-se que a formação do pesquisador demanda 

o domínio amplo e consistente das teorias que fundamentam as pesquisas em um 

determinado campo, bem como das disputas conceituais e ideológicas existentes” 

 
42 A opção, na pergunta, era outros. O egresso participante escolheu tal alternativa e destacou sua experiência 

com a disciplina. 
43 Apontamentos dos egressos estão disponíveis no apêndice H deste estudo. 
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(MAINARDES; STREMEL, 2019, p. 5). Portanto, as disciplinas e demais itens que 

compõem o processo de formação necessitam atender a demanda do futuro mestre em 

educação.  

 Reconhecemos a importância da formação para o pesquisador na Pós-graduação, 

enfaticamente na abrangência de todos os delineamentos teóricos e metodológicos 

necessários para a formulação de trabalhos com apropriação e rigor epistemológico. Em 

relação aos desafios originados do processo de pesquisar, o professor 3 considera que 

 

Um dos maiores desafios é conseguir fazer tudo que é proposto nesse 

período curto de mestrado. Nem sempre o aluno ingressa no mestrado com 

uma leitura densa dentro de uma determinada Linha, não vem ajustado em 

termos de Método e de Linha. Conseguir possibilitar que o aluno mergulhe 

numa tradição e pensar no seu estudo a partir dela, é um grande desafio. 

Sobretudo com aquele aluno que não tem uma trajetória de estudos 

teóricos [...]. No entanto, isso faz parte do processo. 

 

O professor 1 reflete sobre as questões teóricas e metodológicas das pesquisas que 

são formuladas sem o rigor necessário. Nesse sentido pontua, sobre estudos naquele formato 

Positivista: 

 

Há uma separação, das técnicas e do método, que precisam estar situados 

na introdução [...]. O que ocorre com nossas pesquisas [é] que o método 

não está na introdução, e sim na metodologia. Esse é um fundamento do 

Positivismo. Muitas vezes, o aluno traz uma abordagem para a pesquisa 

que não tem noção do que demanda aquela abordagem para o objeto. 

Muito difícil encaixar o método com seu objeto de estudo.  

 

 Durante a entrevista, o professor 1 abrange explicações referentes aos desafios do 

processo de orientação. Desta forma,  

 

Há um descompasso, acho que essa é a palavra mais certa, entre o que é 

a teoria, tem muitos estudantes que conseguem fazer a parte teórica, mas 

colocar essa teoria na prática, eles não sabem como fazer, muitos por falta 

de experiência. Nesse momento entra o papel do orientador, em mostrar 

quais categorias serão levantadas no trabalho juntamente com o aluno, 

quais não serão utilizadas, já que todas não será possível (Professor 1). 

 

O professor 1 relata que muitos alunos possuem dificuldades referentes aos aspectos 

teóricos e metodológicos utilizados na pesquisa. Diante disso, explica que é necessário uma 

disciplina que reflita diretamente sobre essas dúvidas oriundas do processo de pesquisar. 

Sobre a função do orientador, no contexto da formulação da dissertação, o professor 

2 acrescenta: 
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Eu lembro de alguns momentos, quando o aluno está expondo o trabalho, 

a gente vê nossa função como orientador. São momentos brilhantes, a 

gente cumpre um papel importante. Eu lembro de um caso específico que 

virou livro. É um momento libertador, e a gente, como orientador, se sente 

importante, que cumpriu um papel nessa formação. 

 

Argumentamos para a necessidade de desenvolvimento de pesquisas cujo objetivo 

principal esteja voltado ao processo de orientação, enfaticamente no âmbito da Pós-

graduação, pois estudos nesse viés fornecem aspectos que contribuem para aqueles que estão 

inseridos no campo estudado. 

Em síntese, os desafios para a pesquisa no programa, de acordo com os professores 

entrevistados, são diversificados. Enfocar a diversidade de teorias existentes no programa, é 

um deles. Em suas concepções,  cada professor domina uma teoria, não conhece todas, é 

detentor de uma perspectiva teórica,  nesse sentido, defendemos que as disciplinas de 

Fundamentos e métodos da Pesquisa em educação e Seminários de pesquisa necessitam 

serem ofertadas de forma individual para as duas Linhas de pesquisa do programa. 

A compreensão do que é método e metodologia na pesquisa por parte dos discentes, 

conforme relato dos entrevistados, é outro desafio existente. Segundo seus posicionamentos, 

é comum encontrar versões equivocadas nos projetos de inserção no mestrado, da 

metodologia sendo citada como método de pesquisa. Consideramos o método, como 

norteador da pesquisa, uma concepção de mundo. Já a metodologia, consiste no caminho 

que vai utilizar para atingir aos objetivos estipulados, fomenta-se nos instrumentos de 

pesquisa que o pesquisador aplica para atender ao objeto de estudo. 

 O uso de miscelânea de autores que não convergem entre si, nas pesquisas dos 

mestrandos, é outro desafio elencado pelos professores. Segundo os entrevistados, utilizar 

muitos autores sem o conhecimento de suas matrizes epistemológicas podem gerar 

inconsistência nas pesquisas. 

 Outro desafio citado, refere-se em fazer o aluno escrever com prioridade sobre seu 

objeto de estudo e se posicionar frente à discussão realizada na pesquisa. Consideramos que 

essa dificuldade advém desde a graduação, a ingenuidade acadêmica prevalece aos 

posicionamentos necessários a serem realizados no estudo, assim como, a falta de 

aprofundamento sobre a perspectiva epistemológica utilizada para desenvolver a pesquisa. 

Nesse sentido, deparamos com outro desafio citado pelos professores, que consiste no aluno 

compreender uma teoria e pensar seu estudo a partir dela. 

Conseguir alcançar os objetivos traçados no projeto de Mestrado no período de dois 

anos constitui num outro desafio. O curso de Mestrado possui duração de dois anos de 
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duração, podendo ser prorrogado por mais seis meses. Esse período é pouco, considerado os 

diversos desdobramentos a serem realizados para a titulação de mestre em educação.  

Durante a entrevista, foram explicitados aspectos referentes a metodologia das 

pesquisas. Compreender como analisar os dados da pesquisa e como formular os 

instrumentos de coleta de dados foram desafios mencionados. 

Em contrapartida, questionamos os egressos sobre os desafios voltados ao método e 

à metodologia na elaboração de suas pesquisas. Solicitamos a eles que apontassem o grau de 

dificuldade em cada desafio, considerando o parâmetro do número 1 ser o maior e 6, o 

menor. O primeiro desafio refere-se a Realizar o método destacado na pesquisa. 

Apresentamos as devolutivas dos egressos por meio dos gráficos 2.3 a  2.8 dispostos na 

sequência desta subseção. 

Gráfico 2.3 -  Questão 1: “Realizar o método destacado na pesquisa” 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do questionário online Os desafios das pesquisas em políticas 

educacionais no programa de pós-graduação em educação (PPGE/UNICENTRO).   

 

Visualizamos que 2 alunos (7 %) consideram o maior desafio “Destacar o método 

destacado na pesquisa”. O segundo desafio refere-se ao desenvolvimento da perspectiva 

epistemológica utilizada na pesquisa perante os desdobramentos do objeto de estudo. 

Segundo Mainardes (2017), a perspectiva epistemológica refere-se à cosmovisão que o 

pesquisador adota para orientar sua pesquisa. Alguns exemplos são: marxismo, 

neomarxismo, estruturalismo, pós-estruturalismo, existencialismo, humanismo, pluralismo.  

Dentre os participantes, 3 (10,3%) apontaram que Desenvolver a perspectiva 

epistemológica utilizada na pesquisa perante os desdobramentos do objeto de estudo 

constitui no maior desafio na elaboração da pesquisa, conforme podemos observar no gráfico 

2.4. 

  

7%  

17,2%

3,4%

34,4%

10,5%

27,5%

Grau de dificuldade: 1 2 3 4 5 6



 

 

58 

 

Gráfico 2.4 - Desenvolver a perspectiva epistemológica utilizada na pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do questionário online Os desafios das pesquisas em políticas 

educacionais no programa de pós-graduação em educação (PPGE/UNICENTRO).  

 

O gráfico abaixo representa o terceiro desafio, Possuir posicionamento 

epistemológico frente às questões problematizadas na pesquisa. 

Gráfico 2.5 - Possuir posicionamento epistemológico  

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do questionário online Os desafios das pesquisas em políticas 

educacionais no programa de pós-graduação em educação (PPGE/UNICENTRO).  

 

Nessa questão, é interessante destacar que nenhum dos 29 participantes  considerou 

tal desafio o maior. Mainardes (2017) destaca que o posicionamento epistemológico é 

relacionado ao campo de estudo, e se constitui como o posicionamento do pesquisador em 

relação ao objeto de estudo na investigação. Alguns exemplos de posicionamento 

epistemológico são os seguintes: crítico radical, crítico-analítico, crítico-reprodutivista, 

crítico-normativo, reformista, neo-institucionalista, jurídico-legal, neoliberal, pós-moderno, 

etc.  

Dando sequência às alternativas do questionário, abordamos o quarto desafio: 

Constituir o enfoque epistemetodológico na pesquisa. 
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Gráfico 2.6 - Constituir o enfoque epistemetodológico na pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do questionário online Os desafios das pesquisas em políticas 

educacionais no programa de pós-graduação em educação (PPGE/UNICENTRO).  

 

De acordo com as respostas, 2 alunos (7%) consideraram o maior desafio Constituir 

o enfoque epistemetodológico na pesquisa. O enfoque epistemetodológico constitui o nível 

de coerência entre os diferentes aspectos da pesquisa (objetivos, referencial teórico, 

metodologia, análises, conclusões). Mainardes (2017) ressalta que o enfoque 

epistemetodológico é o modo como se estabelece metodologicamente a pesquisa a partir 

de uma determinada perspectiva epistemológica e de um posicionamento epistemológico. 

Em relação ao quinto desafio, Problematizar o objeto de estudo perante os 

objetivos estabelecidos na pesquisa apresentamos a síntese do gráfico 7. 

Gráfico 2.7 - Problematizar o objeto de estudo 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do questionário online Os desafios das pesquisas em políticas 

educacionais no programa de pós-graduação em educação (PPGE/UNICENTRO).  

 

Dentre os 29 egressos participantes, 6 (20,6%) consideraram Problematizar o 

objeto de estudo perante os objetivos estabelecidos na pesquisa o maior desafio  na 

elaboração de suas pesquisas. Em relação ao sexto desafio, Fundamentar a base teórica e 

metodológica no desenvolvimento da pesquisa, os dados foram sintetizados no gráfico 2.8. 
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Gráfico 2.8 - Fundamentar a base teórica e metodológica no desenvolvimento da 

pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do questionário online Os desafios das pesquisas em políticas 

educacionais no programa de pós-graduação em educação (PPGE/UNICENTRO).  

 

Dos 29 alunos, 2 alunos (7%) consideraram o maior desafio Fundamentar a base 

teórica e metodológica no desenvolvimento da pesquisa. Para complemento da questão 

anterior, os alunos apontaram outras dificuldades que surgiram na construção da 

dissertação. Dentre elas, destacamos: dificuldades na  sistematização dos dados, 

imaturidade intelectual, busca de referências para a formulação da pesquisa, saúde mental,  

e  dificuldade em disponibilidade de dedicação devido ao trabalho remunerado exercido44. 

Por meio do questionário, percebemos os inúmeros desafios que constituem a 

trajetória de pesquisar do mestrando no PPGE/UNICENTRO. Tais desafios e dificuldades 

envolvem as questões teóricas e metodológicas das investigações, desse modo, 

defendemos a existência de disciplinas que estejam voltadas a esses aspectos.  

Os discentes apontaram que as dificuldades permeadas pelo ato de pesquisar 

compreendem em se posicionar frente aos desdobramentos da pesquisa, e dúvidas sobre a 

utilização do método com o rigor necessário. 

Outros desafios são voltados a disponibilidade de dedicação para a pesquisa, devido 

ao trabalho remunerado, que inibe por vezes, o aprofundamento de diversas questões que 

poderiam ser apontadas nos estudos, enfaticamente, em relação as teorias desenvolvidas. 

Percebemos que os mestrandos se preocupam com a metodologia que será utilizada 

na pesquisa, devido não estar coerente com os objetivos estipulados. Acreditamos que a 

metodologia, assim como os instrumentos de pesquisa necessitam estar de acordo com a 

pesquisa que se propõe elaborar, no entanto, as escolhas de aquela/ou aqueles caminhos 

são percepções que acompanham o mestrando em seu percurso de pesquisador.  

 
44 Respostas contidas no apêndice I da presente pesquisa. 
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Nesse sentido, concluímos que o ato de pesquisar é complexo e permeado de 

contradições sobre método, perspectiva epistemológica, perspectiva teórica, metodologia, 

instrumentos de pesquisa, coleta de dados, entre outros, que necessitam ser 

problematizados na Pós-graduação, principalmente na formação do futuro pesquisador. 

2.4 BREVE SÍNTESE DO CAPÍTULO. 

Em relação à formação para a pesquisa oferecida pelo PPGE/UNICENTRO, os 

egressos e professores destacaram inúmeros apontamentos, pontos positivos, lacunas e 

fragilidades que precisam ser revistas pelo colegiado, viabilizando melhorias do 

desenvolvimento de pesquisas, que são os resultados desse percurso. 

Verificamos que a disciplina Fundamentos e métodos da pesquisa em educação 

abrange diferentes concepções interligadas à formulação das pesquisas no seu sentido 

teórico, embora a carga horária seja incompatível para discussões aprofundadas sobre cada 

abordagem, método e perspectiva existentes nas pesquisas. Vale acrescentar que o programa 

fomenta outras disciplinas optativas sobre as questões da pesquisa, favorecendo a ampliação 

desses conhecimentos. Entretanto, consideramos pertinente a existência de disciplinas 

obrigatórias voltadas as questões teóricas e metodológicas, principalmente com ênfase na 

epistemologia.  

Acreditamos que as disciplinas de Fundamentos e métodos da Pesquisa em educação 

e Seminários de pesquisa necessitam serem ofertadas de forma individual para as duas 

Linhas de pesquisa do programa, devido a Linha 1 - Políticas Educacionais, História e 

Organização da Educação, e Linha 2 Educação, Cultura e Diversidade, constituírem de 

diferentes objetos de estudo, concepções e teorias. Outro empecilho fundamenta-se na 

sobrecarga do professor responsável pelas disciplinas, que necessita de amplo domínio de 

diversas teorias que não convergem entre si.  

A maior parte dos egressos participantes de nossa pesquisa (19 discentes) considerou 

adequada a formação oferecida pelo PPGE/UNICENTRO; já 10 egressos, teceram lacunas 

e fragilidades em relação a formação oferecida.  

Sobre os desafios para a pesquisa no programa, de acordo com os professores 

entrevistados, pudemos explicitar um enumerado de  apontamentos. Enfocar a diversidade 

de teorias existentes no programa, é um deles.  

A compreensão do que é método e metodologia na pesquisa por parte dos discentes, 

conforme relato dos entrevistados, é outro desafio existente. Segundo seus posicionamentos, 
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é comum encontrar versões equivocadas nos projetos de inserção no mestrado, da 

metodologia sendo citada como método de pesquisa.  

 O uso de miscelânea de autores que não convergem entre si, nas pesquisas dos 

mestrandos, é outro desafio elencado pelos professores. Segundo os entrevistados, utilizar 

muitos autores sem o conhecimento de suas matrizes epistemológicas podem gerar 

inconsistência nas pesquisas. 

 Outro desafio citado, refere-se em fazer o aluno escrever com prioridade sobre seu 

objeto de estudo e se posicionar frente à discussão realizada na pesquisa. Consideramos que 

essa dificuldade advém desde a graduação, a ingenuidade acadêmica prevalece aos 

posicionamentos necessários a serem realizados no estudo, assim como, a falta de 

aprofundamento sobre perspectiva teórica utilizada para desenvolver a pesquisa. Nesse 

sentido, deparamos com outro desafio citado pelos professores, que consiste no aluno 

compreender uma teoria e pensar seu estudo a partir dela. 

Conseguir alcançar os objetivos traçados no projeto de Mestrado no período de dois 

anos e compreender como analisar os dados da pesquisa e formular os instrumentos de coleta 

de dados foram outros desafios citados. 

Por meio do questionário, percebemos os inúmeros desafios que constituem a 

trajetória de pesquisar do mestrando no PPGE/UNICENTRO. Os discentes apontaram que 

as dificuldades permeadas pelo ato de pesquisar compreendem em se posicionar frente aos 

desdobramentos da pesquisa, e dúvidas sobre a utilização do método com o rigor 

necessário. 

Foram citados desafios em conseguir disponibilidade para dedicação à pesquisa, 

devido ao trabalho remunerado, que inibe por vezes, o aprofundamento de diversas 

questões que poderiam ser apontadas nos estudos, enfaticamente, em relação as teorias 

desenvolvidas. 

Percebemos que os mestrandos se preocupam com a metodologia que será utilizada 

na pesquisa, devido não estar coerente com os objetivos estipulados, e como realizar coleta 

de dados e elaboração dos instrumentos.  

Tais apontamentos, contribuem para a necessidade de disciplinas que supram as 

demandas em relação as questões teóricas e metodológicas das pesquisas na Pós-graduação 

e demais níveis de ensino.  

No próximo capítulo, abordamos as 56 dissertações do programa e as classificações 

realizadas por meio da explicitação dos próprios mestrandos no conteúdo de seus trabalhos, 

em relação ao orientador do trabalho; título; ano da defesa; perspectiva epistemológica; tipo 
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de pesquisa; abordagem; instrumento de pesquisa; sujeitos da pesquisa; abrangência; entre 

outros. 
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CAPÍTULO 3 - AS DISSERTAÇÕES DA LINHA 1 DO PPGE: CARACTERIZAÇÃO 

E CATEGORIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

Toda investigação supõe um corpo teórico e este deve ter um método que 

lhe seja apropriado, porém a relação importante no processo da elaboração 

do conhecimento é desvirtuada pela mitificação dos métodos que são 

desvinculados dos contextos teóricos, ainda mais, quando estes são 

utilizados indiscriminadamente, à maneira de uma moda, e a teoria é 

reduzida a um corpo de definições, a um simples marco de referência ou a 

uma revisão bibliográfica superficial (SÁNCHEZ GAMBOA, 2006, p. 

23). 

  

Neste capítulo da dissertação, objetivamos mapear os aspectos teórico-

metodológicos das 56 dissertações da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO, realizando leitura 

sistemática da amostra selecionada. De acordo com Tonieto (2018), considerar somente o 

resumo  das pesquisas da amostra pode levar a um equívoco nas análises. 

Na primeira subseção, buscamos mapear as dissertações da Linha 1 - Políticas 

Educacionais, História e Organização da Educação do Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGE/UNICENTRO-PR), com relação ao ano de defesa e abrangência do 

estudo, ao orientador, e à perspectiva epistemológica explicitada. Sobre a abrangência 

trabalhamos nos conceitos, foram considerados os âmbitos “[...] local, regional, nacional, 

internacional/global” (MAINARDES, 2018b, p. 313). Para realizar a análise, consideramos 

os delineamentos apontados por Mainardes (2018b, p. 312): “É importante que os textos da 

amostra sejam registrados em uma planilha [...]”.  

Na segunda subseção, envolvemos a classificação  da perspectiva epistemológica não 

explicitada pelos mestrandos do PPGE/UNICENTRO por meio dos conceitos de teorização 

combinada e teorização adicionada (MCLENNAN, 1996).  

Inicialmente, a análise propôs-se a verificar se o pesquisador explicitou a perspectiva 

epistemológica empregada na pesquisa; caso contrário, se não explicitado, o 

metapesquisador pode realizar essa classificação nos conceitos de teorização combinada ou 

adicionada, ou se a perspectiva epistemológica está implícita no conteúdo do texto.  

As categorias de análise já definidas no trabalho constituem-se em: (1) orientador do 

trabalho; (2) título; (3) ano da defesa; (4) perspectiva epistemológica; (5) tipo de pesquisa; 

(6) abordagem; (7) instrumento de pesquisa; (8) sujeitos da pesquisa; ( 9 ) abrangência; (10) 

lócus da pesquisa.  

Apontamos que o resultado dessa classificação foi realizado de acordo com o 

enunciado  dos próprios pesquisadores em suas pesquisas. Portanto, nossa análise 
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fundamentou-se no conceito da explicitação das categorias elencadas. A identificação da 

perspectiva epistemológica foi orientada pelos seguintes questionamentos: 

 

O autor explicita uma perspectiva epistemológica? Há uma seção destinada 

à apresentação do referencial teórico ou este é apresentado ao longo das 

análises? Quais autores são citados no referencial teórico? Quais os marcos 

teóricos (conceitos) que aparecem no texto? Há evidência de uma teorização 

combinada, adicionada ou ausência de teorização? (MAINARDES, 2018b, 

p. 312). 

 

Sobre o referencial teórico ou perspectiva epistemológica, destacamos o estudo de 

Soares (2019).  A autora acrescenta que “[...] as indicações dos pesquisadores em 53% das 

respostas foram combinadas com mais de uma opção epistemológica utilizada como base de 

suas pesquisas” ou seja, fazem uso da teorização combinada45 (SOARES, 2019, p. 115). 

Nesse cenário, destacamos que: 

 

A metapesquisa em política educacional e as classificações e categorias 

que vêm sendo desenvolvidas (teorização combinada e teorização 

adicionada; níveis de descrição, análise e compreensão; posicionamento 

epistemológico crítico, crítico-radical, analítico, empirista etc.) mostram-

se relevantes, pelas seguintes razões: • permitem uma compreensão 

mais aprofundada de como as perspectivas teórico-

epistemológicas têm sido empregadas na pesquisa de política educacional 

e das suas implicações para o fortalecimento da pesquisa nesse campo; • 

oferecem uma “linguagem de descrição” para referir-se 

às pesquisas do campo; • permitem identificar, com maior 

clareza, as potenciais tensões e desafios da pesquisa de 

política educacional, bem como refletir sobre estratégias para o contínuo 

fortalecimento das pesquisas do campo (MAINARDES, 2018a, p. 8). 

 

Diante do exposto, consideramos necessário a formulação de estudos de 

metapesquisa no campo das pesquisas em políticas educacionais, promovendo discussões 

voltadas aos aspectos teóricos e metodológicos empregados nas investigações realizadas. 

  Acrescentamos que este estudo consiste em uma tentativa de empregar e aperfeiçoar 

conceitos da proposta da metapesquisa em política educacional. Portanto, trata-se de uma 

amostra com limitações. Vale salientar que os mesmos objetos podem ser classificados de 

diferentes formas, pois toda classificação é arbitrária (MAINARDES, 2018b). 

Diante do exposto, concordamos que: 

 

Nesse sentido, a realização de pesquisas sobre o desenvolvimento desse 

campo é essencial para se compreender como os pesquisadores têm 

empregado os referenciais teóricos e como esse campo vem avançando no 

 
45 A autora não realiza tal classificação. No entanto, alega que há um indicativo devido às junções de autores 

(referencial teórico) apontados pelos pesquisadores participantes da pesquisa. 
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que diz respeito a termos teórico-metodológicos e epistemológicos 

(MAINARDES, 2018a, p. 6). 

 

 Na sequência apresentamos, por meio dos gráficos, tabelas e quadros, as escolhas 

metodológicas dos pesquisadores do PPGE/UNICENTRO na formulação de suas pesquisas. 

3.1 AS DISSERTAÇÕES DA LINHA 1 DO PPGE/UNICENTRO-PR: 

CARACTERISTICAS GERAIS 

Nesta subseção, abordamos as escolhas metodológicas dos mestrandos do 

PPGE/UNICENTRO, utilizando a explicitação dos próprios pesquisadores na análise do 

conteúdo das 56 dissertações formuladas entre 2014-2018.  

Utilizando os estudos de Soares (2019), apresentamos as escolhas epistemológicas 

de alguns pesquisadores vinculados às Linhas de pesquisa em política educacional no Brasil, 

os quais participaram da coleta de dados da pesquisa. 
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Quadro 3.1 - Escolhas epistemológicas de alguns pesquisadores vinculados às Linhas 

de Pesquisa em Política Educacional no Brasil 

 
Fonte: Soares (2019, p. 287). 

 

A autora, na coleta de dados de sua pesquisa, aborda as escolhas epistemológicas que 

foram a primeira opção dos pesquisadores participantes de seu estudo, vinculados às linhas 

de pesquisa em política educacional: 

 

O marxismo foi indicado por 61% dos pesquisadores, seguido da 

Abordagem do Ciclo de Políticas (7%) e do Pluralismo (4%).   [...] O pós-

estruturalismo, a fenomenologia e o neomarxismo foram citados por 4% 

dos pesquisadores, no entanto sem representatividade entre os 

pesquisadores expoentes (SOARES, 2019, p. 115). 

 

Por meio dos apontamentos de Soares (2019), percebemos que os pesquisadores 

escolheram o marxismo como primeira opção de teoria norteadora de seus trabalhos. O ciclo 

de políticas foi mencionado em segundo lugar pelos participantes. 

Para abordarmos as escolhas metodológicas dos mestrandos do 

PPGE/UNICENTRO, fundamentamos nas seguintes questões: Como são caracterizadas as 

pesquisas da Linha 1 Políticas educacionais, História e Organização da Educação do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste (PPGE/UNICENTRO) em relação aos aspectos teóricos e metodológicos? 
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Quais as principais tendências epistemológicas presentes nas dissertações da Linha 1 do 

PPGE/UNICENTRO? Quantos mestrandos da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO explicitam 

a perspectiva epistemológica utilizada na pesquisa?  Qual abordagem metodológica da 

pesquisa (qualitativa, quantitativa, qualitativa-quantitativa) é mais utilizada nas dissertações 

do PPGE/UNICENTRO? Quais  tipos de investigação (documental, bibliográfica, de campo 

ou outra) estão presentes nas pesquisas da Linha 1? Qual abrangência das dissertações: local, 

regional, internacional, outras? Quais instrumentos técnicos são utilizados na organização e 

sistematização dos dados? Quem são os sujeitos das pesquisas do PPGE/UNICENTRO? 

Quais foram os municípios/estados e países estudados pelos mestrandos da Linha 1 em suas 

análises?  

Nesse contexto, utilizando as categorias de análise já definidas no trabalho, 

apresentamos, nos apêndices, dados das 56 dissertações formuladas pela Linha 1 do 

PPGE/UNICENTRO, no período de 2014-2018, incluindo título, ano da defesa e orientador 

dos estudos46.  

A classificação da perspectiva epistemológica partiu do pressuposto de que todas as 

investigações  

[...] dialogam com tradições teóricas e autores ligados aos seus temas e 

problemas de investigação, no entanto, o interesse está em saber se tais 

referenciais são enunciados pelos pesquisadores, ou seja, se eles têm clareza 

de sua perspectiva epistemológica (TONIETO, 2018. p. 165). 

 

Nesse sentido, apontamos os autores e matrizes teóricas explicitadas pelos pesquisadores do 

PPGE/UNICENTRO como base de suas pesquisas. 

Tabela 3.1 - Perspectivas teóricas explicitadas nas dissertações (2014-2018) 
Categorias Nº de Dissertações % 

Materialismo histórico-dialético 35 62,5 % 

Teoria de Bourdieu 1 1,78 % 

Teoria de Foucault 3 5,36% 

Ciclo de Políticas47 4 7,14% 

Teoria Crítica  Adorniana (Theodor  W. 

Adorno) 

2 3,58% 

Perspectiva Educação Comparada 1 1,78 % 

Método da interação de Paulo Freire 1 1,78 % 

Teoria de Gramsci  1 1,78 % 

Teoria de Vygotski 1 1,78 % 

Teoria de Noam Chomsky 1 1,78 % 

Continua na página seguinte 

 
46 Os dados encontram-se nos apêndices B, C, D, E, e F.  
47As pesquisas que explicitaram o ciclo de políticas como matriz epistemológica utilizaram, em sua 

composição, outros referenciais para cumprir com os objetivos propostos. Podemos classificar essas pesquisas 

em Teorização combinada, pois os autores juntaram teorias e formularam um referencial consistente e 

articulado. Michel Foucault e Pierre Bourdieu foram alguns autores citados como fundamentos dessas 

investigações, juntamente com a análise do ciclo de políticas. 
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Continuação da página anterior 

Categorias Nº de Dissertações % 

Teoria de Thompson (Método da lógica 

histórica) 

1 1,78 % 

Não explicitaram 5 8, 96% 

Total Total: 56 dissertações 100% 

Fonte: Elaborada pela autora com base nas dissertações (2014-2018).  

 

Verificando as dissertações, destacamos que não encontramos a explicitação da 

perspectiva epistemológica por parte dos mestrandos48. Desse modo,  apontamos as 

perspectivas teóricas utilizadas nos estudos, já que as mesmas foram enunciadas por grande 

parte dos pesquisadores. Segundo Mainardes (2017,2018a), Tonieto (2018), Carvalho 

(2019) são poucos os pesquisadores que realizam tal distinção. 

Sobre essa questão, Mainardes (2018a, p. 16) argumenta que: 

 

Uma questão que persiste está relacionada ao papel e à importância da 

explicitação da perspectiva epistemológica ou da perspectiva teórica que 

fundamenta a pesquisa. Pode-se argumentar que a explicitação dos 

referenciais teórico-epistemológicos pode elevar o nível de rigor na 

pesquisa.  

 

Destacamos que 51 mestrandos (91,04%) do PPGE/UNICENTRO citam as teorias 

utilizadas em suas pesquisas. Entretanto, argumentamos que a explicitação não assegura que 

a teoria citada foi operada pelo pesquisador na investigação.  

Mainardes (2020) menciona que são poucos os pesquisadores que explicitam a 

perspectiva epistemológica nos trabalhos, tal fato, pode decorrer das dificuldades de 

explicitar a categoria, já que o nível epistemológico é mais complexo de se realizar e 

especificar  no trabalho. Segundo o autor, o pesquisador que indica a perspectiva 

epistemológica em seu estudo, possui domínio e clareza de teoria/teorias utilizadas e 

consegue fazer essa distinção49. 

Na  sua maioria, os mestrandos explicitaram a perspectiva teórica no resumo,  em 30 

das dissertações analisadas (53,57%). Compreendemos perspectiva teórica como teoria geral 

do trabalho,  e sua função é orientar os delineamentos trilhados na investigação (TELLO; 

MAINARDES, 2015). 

 
48 As dissertações foram analisadas em sua íntegra, verificando as categorias delimitadas para classificação. 

Entretanto, não conseguimos elencar as perspectivas epistemológicas, pois não estavam explícitas pelos 

pesquisadores no conteúdo das pesquisas.  
49 Tais apontamentos foram realizados pelo professor Jefferson Mainardes em um encontro online  com 2.561 

visualizações, transmitido ao vivo em 28 de maio de 2020 pela Rede de Estudos e Pesquisas sobre Planejamento 

e Gestão Educacional - REPLAG, intitulado A pesquisa sobre política educacional no Brasil: análise de 

aspectos teórico-epistemológicos. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1Eq1GXLnOAQ. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Eq1GXLnOAQ
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A explicitação da perspectiva teórica empregada nas dissertações ocorreu em 

diferentes itens das dissertações, como podemos observar através do gráfico 3.1. 

Gráfico 3.1 - Explicitação da perspectiva teórica empregada nas dissertações 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nas dissertações (2014-2018).  

 

Muitos estudos não enunciam tal informação no resumo, mas no conteúdo do texto, 

demonstrando que a teoria abordada pode não estar  muito visível para o investigador, como 

podemos perceber nas investigações do PPGE/UNICENTRO, pois em algumas delas as 

perspectivas teóricas foram explicitadas na introdução,  primeiro capitulo e no segundo 

capítulo, conforme podemos verificar no gráfico acima. (SILVA; JACOMINI, 2016). 

Acreditamos que “ [...] a explicitação da perspectiva teórico-epistemológica pode 

aumentar a consistência da pesquisa, a coerência entre teoria e análise de dados e conclusões 

e o rigor na pesquisa” (MAINARDES, 2018a, p. 8). Defendemos a explicitação das bases 

que orientam/fundamentam as investigações, e tal argumento refere-se à clareza do 

pesquisador perante as bases epistemológicas escolhidas para o trabalho.  

Percebemos a utilização de diversas teorias nas 56 dissertações da Linha 1 do 

PPGE/UNICENTRO. Tal fato, discorre pelas diferentes concepções, perspectivas e autores 

que fazem parte do campo das pesquisas em política educacional. Diante do exposto, 

concordamos com Camargo (2018, p. 84), para quem 

 

A pesquisa sobre políticas educacionais vem se constituindo como um 

campo de estudo que tem empregado distintas perspectivas 

epistemológicas como fundamento teórico (perspectivas estruturalista, 

pós-estruturalista, marxista, neomarxistas, pluralista, entre outras). 
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Vale acrescentar que “[...] a explicitação por si só não garante que os elementos da 

pesquisa estejam alinhados e coerentes e que o pesquisador efetivamente opere 

satisfatoriamente com o referencial adotado” (MAINARDES, 2018a, p. 8). Em outras 

palavras, muitos autores explicitam a teoria, mas não operam com ela. Em contrapartida, há 

pesquisadores que não anunciam sua fundamentação teórica, mas operam com êxito 

determinada teoria no conteúdo do trabalho de forma implícita. 

Algumas pesquisas do PPGE/UNICENTRO englobaram distintos autores para a 

fundamentação de suas pesquisas, pois as dissertações abordam uma diversidade de 

temáticas, desde estudos voltados à alfabetização, cursos de Licenciatura, escolas 

multisseriadas, escolas de campo, itinerantes, organismos internacionais, programas 

estaduais/federais, tais como o Patronato, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa  (PNAIC), Plano de Desenvolvimento da Escola  (PDE), entre outros trabalhos, que 

carecem de vários autores para cumprir com a teoria desenvolvida na pesquisa. Mainardes 

(2018a, p. 16) explica que “No caso de autores que articulam ideias de diferentes autores e 

teorias, considera-se que é essencial evidenciar o papel de cada um na fundamentação teórica 

da pesquisa.”, para formular um referencial consistente na elaboração da investigação. 

 Desse modo, consideramos que muitas pesquisas do PPGE/UNICENTRO, embora 

mencionem as perspectivas teóricas utilizadas, poderiam ser classificadas como estudos de 

teorização combinada. Assim, como podem existir pesquisas que utilizaram autores/teorias 

que não formularam um referencial teórico que atendeu ao objeto de estudo, realizando 

análises contraditórias, classificadas como teorização adicionada. Essas pesquisas são 

caracterizadas pela falta de clareza de sua perspectiva teórica, pois o pesquisador adiciona 

ideias de diferentes autores sem o rigor metodológico necessário, formando uma colcha de 

retalhos (FAZENDA, 2010)50.  

Destacamos a explicitação do materialismo histórico-dialético nas pesquisas do 

PPGE/UNICENTRO pertencentes à Linha 1 em um total de 35 dissertações (62,5%). Soares 

(2019), em seus estudos, menciona a aderência pela opção do materialismo histórico-

dialético/marxismo pelos próprios pesquisadores do campo das pesquisas em políticas 

educacionais.  

 
50 Vale acrescentar, que tal classificação não foi realizada na presente pesquisa, pois em sua maioria, os 

mestrandos explicitaram a perspectiva teórica utilizada no conteúdo das dissertações, mas não citaram as 

perspectivas epistemológicas. Desse modo, pudemos verificar no conteúdo das pesquisas a junção de autores 

para cumprir com os objetivos estipulados. Essa junção pode ser categorizada em teorização combinada/ou 

adicionada, a depender de como o próprio pesquisador fez uso de seus autores. 
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Camargo (2018) explica que o método materialista histórico-dialético é explicitado 

nas pesquisas por diferentes nomenclaturas pelos pesquisadores, algumas delas são crítico-

dialético; tradição marxiana; perspectiva dialética de base histórico- crítica, entre outros. No 

caso das dissertações da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO, foram enunciadas: teoria 

marxista; teoria social de Marx; método dialético; e concepção marxista.  

Os trabalhos fundamentados pelo materialismo no PPGE/UNICENTRO 

caracterizam-se pelo emprego das categorias: totalidade/mediação/dialética/contradição, 

entre outras. No que tange aos teóricos clássicos mais citados nas publicações marxistas, 

denotam-se Karl Marx; Friedrich Engels; Antonio Francesco Gramsci; e Karel Kosik. Entre 

os comentadores citam-se Leandro Konder; Carlos Nelson Coutinho; Gaudêncio Frigotto, 

István Mészáros, entre outros.  

Em relação às demais teorias e autores apontados pelos mestrandos, destacamos: 

Pierre Bourdieu; Theodor  W. Adorno; Paulo Freire; Lev Vygotski; Noam Chomsky; 

Edward Palmer Thompson; Michel Foucault; entre outros. 

Algumas teorias apresentadas nas pesquisas foram identificadas de forma implícita 

nos trabalhos. Em uma das dissertações, há indícios de escritos com a literatura Foucaultiana. 

A pesquisadora realiza uma análise sobre uma clínica psiquiátrica, retratando, na totalidade, 

o cotidiano dos pacientes e funcionários dessa instituição. Nos trechos de seu estudo, 

verificamos questões fundamentadas no poder para impor ordem e disciplina nesses lugares, 

baseados em Foucault (1979;1987; 1989; 1996; 1997).  

Outra dissertação não explicitou a teoria que sustentava seu conteúdo, mas indicava 

o materialismo histórico-dialético/marxismo como base, devido a apontar as categorias que 

serviram de sustentação para o trabalho: Totalidade, contradição, mediação, historicidade e 

dialética. Em síntese, a pesquisa abrangeu uma análise histórica e dialética da Língua 

Portuguesa em escolas estaduais no Paraná.   

Em relação ao tipo de pesquisa científica quanto à abordagem metodológica, esse 

dado foi anunciado em 17 dissertações. Sobre essa questão, Morais (2019, p. 83) acrescenta 

que “[...] é grande o número de pesquisadores autores que não a indicam nos trabalhos 

acadêmicos”. Tal apontamento corrobora a fragilidade da explicitação dos aspectos teóricos 

e metodológicos utilizados pelos pesquisadores. 

 Destacamos que 7 pesquisadores explicitaram esse aspecto no resumo, 8 autores na 

introdução,  e 2 no decorrer do segundo e terceiro capítulo das dissertações, onde realizaram 

a análise dos dados. As demais dissertações, 39 pesquisas (69,64%) não evidenciam esse 

apontamento no conteúdo do estudo. 
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Os autores mais utilizados para explicação da pesquisa qualitativa foram: Minayo 

(1996, 2001, 2004, 2011); Trivinõs (1987, 2010, 2015); Bardin (1977, 2011); e Goldenberg 

(2004, 2007). A pesquisa qualitativa-quantitativa foi conceituada por Triviños (2008), 

Goldenberg (2007) e Farra e Lopes (2013).  

Do conjunto de dissertações em que consta a explicitação sobre a abordagem 

metodológica, 5 delas não fizeram referência aos autores que fundamentaram a referida 

opção. Na tabela 3.2, constam sistematizadas as informações coletadas sobre esse aspecto. 

Tabela 3.2 - Classificação das dissertações quanto à abordagem metodológica da 

pesquisa (2014-2018) 

Forma de abordagem da 

pesquisa 

Nº de dissertações % Autores de referência 

Qualitativa 14 25 % Minayo (1996, 2001, 

2004, 2011); 

Godoy (1995); 

Triviños (1987, 2010, 

2015); 

Bardin (1977, 2011); 

Minayo e Sanches 

(1993); 

Gil (2006); 

Goldenberg (2004); 

Thomas, Nelson e 

Silverman (2007); 

Bogdan e Biklen 

(1982); 

Flick (2009); 

Lessard- Hébert, 

Goyette e Boutin 

(1994); 

Colbari (2014). 

Quantitativa 1 1,78 % - 

Qualitativa-Quantitativa 2 3,58 % Triviños (2008); 

Goldenberg (2007); 

Farra e Lopes (2013). 

Não consta 39 69,64 % - 

Total de dissertações 56 100 % - 

Fonte: Elaborada pela autora com base nas dissertações da amostra (2014-2018). 

  

A pesquisa qualitativa foi a abordagem metodológica mais utilizada e explicitada 

pelos mestrandos, em 14 pesquisas (25%). Em trabalhos anteriores de metapesquisa, é 

possível  observar essa lacuna. Tonieto (2018) aponta que, das 27 teses analisadas em seu 

trabalho, somente 21 fazem menção à forma de abordagem.  

Sobre o tipo de investigação quanto aos procedimentos, empregado nas dissertações 

da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO, alguns pesquisadores optaram somente pelo uso da 

pesquisa bibliográfica; outros, pesquisa documental e pesquisa de campo. Alguns autores 
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utilizaram pesquisas bibliográfica e documental em conjunto em suas análises. Constatamos 

que as investigações, em sua maioria, abordaram os estudos de natureza empírica, conforme 

verificamos na tabela 3.3.  

Tabela 3.3 - Classificação das dissertações quanto à caracterização da pesquisa e os 

procedimentos técnicos (2014-2018) 

Caracterização da pesquisa quanto aos procedimentos 

técnicos 

Nº de 

dissertações 

% 

Bibliográfica 1 1,78 % 

Documental 4 7,14 % 

Pesquisa de campo 2 3,58 % 

Bibliográfica - pesquisa de campo 3 5,36 % 

Documental - pesquisa de campo 3 5,36 % 

Bibliográfica – documental 20 35,71 % 

Bibliográfica – documental – pesquisa de campo 23 41,07 % 

Total  de dissertações 56  100 % 

Fonte: Elaborada pela autora com base nas dissertações da amostra (2014-2018).  

 

As pesquisas empíricas foram as mais utilizadas pelos pesquisadores da Linha 1 do 

programa, em um total de 31 dissertações (55,36%). As pesquisas teóricas ocupam a o 

número de 25 estudos (44,64%), totalizando as 56 dissertações de nossa análise, conforme 

podemos verificar no gráfico 3.2.  

Gráfico 3.2 - Classificação das dissertações quanto à caracterização da pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nas dissertações da amostra (2014-2018).  

 

Desse modo, observamos que os tipos de pesquisa presentes nas dissertações da 

Linha 1 fundamentam-se em: pesquisa bibliográfica,  pesquisa documental e pesquisa de 

campo.  

1,78 % 7,14 %

55,36% 

35,71 %

Pesquisa Bibliográfica Pesquisa documental

Pesquisa empírica Pesquisa bibliográfica/documental
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Em relação aos instrumentos de coleta de dados, indicamos que foram utilizados, 

além da revisão bibliográfica, análise documental e pesquisa de campo; também foram 

citadas entrevistas semiestruturadas e questionários, conforme a tabela 3.4. Os pesquisadores 

também fizeram uso da observação, grupo focal, busca em sites oficiais, depoimentos de 

pessoas/integrantes de comunidades e locais nos quais foram realizadas as pesquisas. Alguns 

trabalhos indicam a análise do conteúdo. Trabalhos voltados a períodos históricos utilizaram 

jornais distribuídos na época.  

Tabela 3.4 - Instrumentos de coleta de dados utilizados nas dissertações (2014-2018) 

Coleta de dados Nº de dissertações % 

Entrevista semiestruturada 2 3,50 % 
Questionários/revisão bibliográfica 1 1,78 % 

Análise documental 4 7,14 % 

Revisão bibliográfica 1 1,78 % 

Entrevista semiestruturada, análise documental e 

revisão bibliográfica 

 

12 21,42% 

Documental/ bibliográfica / entrevista 

semiestruturada/ e depoimentos 

 

2 3,50 % 

Questionário/ análise documental/análise 

bibliográfica 
1 1,78 % 

Revisão bibliográfica e/ou análise documental 20 35,70 % 
Entrevista semiestruturada/questionário/análise 

documental 

1 1,78 % 

Observação, grupos  focal/bibliográfica/documental 1 1,78 % 

Entrevistas semiestruturadas, observações e revisão 

bibliográfica 

1 1,78 % 

Entrevistas, observações e revisão bibliográfica e 

documental 

3 5,36 % 

Entrevistas semiestruturada, análise documental/ 

revisão bibliográfica/ questionário 

7 12,5% 

 56 dissertações 100% 

Fonte: Elaborada pela autora com base nas dissertações da amostra (2014-2018). 

 

Destacamos a menção de entrevistas semiestruturadas no conjunto de 25 dissertações 

analisadas (44, 64%).  Três pesquisas citam entrevistas, mas não denominam se são 

semiestruturadas. Em sua maioria, as pesquisas empíricas do PPGE/UNICENTRO 

indicaram as entrevistas semiestruturadas como instrumento de coleta de dados, no intuito 

de cumprir os objetivos estipulados em cada investigação.  

Sobre a abrangência das dissertações da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO, 

destacamos que, em sua maioria, convergem especificamente para âmbito local, com 31 

dissertações; seguidas pelo  Estadual, com 8 dissertações; nacional, com 10 pesquisas; e 

internacional, com 1 análise. Em 2 análises, a abrangência foi nacional-internacional. Três 

dissertações optaram pela abrangência local-estadual, e  uma, local-internacional. 
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Gráfico 3.3 – Classificação das dissertações quanto à abrangência (2014-2018) 

Fonte: Elaborada pela autora com base nas dissertações da amostra (2014-2018).  

 

 Sobre os locais apontados nas pesquisas, destacamos o município de Guarapuava, 

com 13 pesquisas (23,21%), conforme observamos no gráfico 3.4. 

Gráfico 3.4 - Locais apontados nas dissertações (2014-2018) 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nas dissertações da amostra (2014-2018).  

 

Acrescentamos a diversidade de municípios estudados pelos pesquisadores do 

PPGE/UNICENTRO, entretanto, o estado do Paraná foi o único contemplado para análise 

nas investigações. Os municípios estudados nas pesquisas fundamentaram-se em 

Chopinzinho, Ortigueira, Ponta Grossa, Castro, Mangueirinha, General Carneiro, União da 
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Vitória, Rio Azul, Irati, Jesuíno Marcondes, Laranjeiras, Carambeí, Quedas do Iguaçu, 

Candói, e Guarapuava, ambos no Paraná.  

As análises internacionais foram em diferentes contextos (Argentina, México, 

Equador, Caribe). Bobato (2015), utilizando o método da comparação, realizou uma 

pesquisa entre Brasil e Argentina. Foram pesquisados, no Brasil, o curso de Licenciatura em 

Pedagogia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, campus de Irati/Paraná; e na 

Argentina, o curso de Ciencias de la Educación da Universidad Tres de Febrero (UNTREF), 

em Buenos Aires. 

Outro exemplo fundamenta-se em uma das dissertações contemplar, em sua análise, 

os países Equador, México e Brasil. Ribeiro (2018)  analisa as discussões sobre o currículo, 

e algumas propostas alternativas de educação iniciadas por movimentos sociais pela via do 

pensamento decolonial. Os movimentos estudados foram: Movimento Zapatista, no México; 

da Pluriversidad Amawtay Wasi, no Equador; Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra e Movimento Quilombola, ambos no Brasil. 

Sobre os sujeitos participantes das pesquisas do PPGE/UNICENTRO, sintetizemos 

as informações no quadro 3.2. 

Quadro 3.2 - Sujeitos das dissertações do PPGE/UNICENTRO (2014-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes/ 

Coordenado- 

res e gestores 

Sujeitos da pesquisa 
Nº de 

dissertações 

% 

Professora da rede municipal, assessora pedagógica da Secretaria 

Municipal, Presidente e Secretária do Conselho Municipal de 

Educação (CME), coordenadora e representante do Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,71% 

Professores e coordenadores do Ensino Superior que trabalham 

com formação  de futuros professores no Brasil e Argentina. 

Professores e acadêmicos do curso de Licenciatura em Letras/ 

Português/UNICENTRO/Irati. 

Professoras que atuaram nas escolas rurais isoladas de Candói, no 

período entre 1980 a 2003; o Primeiro   

Gestor Administrativo de Candói (1993 -1996);  e a primeira 

Secretária de Educação de Candói-PR. 

Diretor; professores; um pedagogo; um funcionário do colégio 

investigado; e um depoimento da gestão anterior, que implantou o 

Programa Mais Educação no Colégio. 

Pedagogas da rede de ensino pública estadual e particular do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio de Guarapuava. 

Educadores(as) e educandos(as) de grupo focal. 

Orientadores de estudo do PNAIC e professores alfabetizadores 

que participaram da formação continuada dessa política nos anos 

de 2013 e 2014. 

Coordenadora Municipal do PME e diretoras e coordenadoras 

pedagógicas de duas escolas da rede municipal que ofertam 

educação em tempo integral. 

Professores que pertencem ao quadro próprio do magistério da  

Secretaria de Educação do Estado do Paraná e atualmente estão 

cedidos para a instituição. 

Continua na página seguinte 
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Fonte: Elaborado pela autora com base nas dissertações da amostra (2014-2018). 

 

Conforme o quadro 3.2, destacamos os inúmeros sujeitos contemplados nas 

pesquisas do PPGE/UNICENTRO. Salientamos que os sujeitos foram explicitados em 

grande quantidade nos resumos dos trabalhos, também em partes específicas das pesquisas, 

enfaticamente na análise dos dados. Os sujeitos vinculados às escolas, universidades e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes/ 

Coordenado- 

res e gestores 

Sujeitos da pesquisa 
Nº de 

dissertações 

% 

Coordenadores do programa, tanto no âmbito da Unicentro/I, como 

no Núcleo Regional de Educação, Professores PDE que realizaram 

a formação em gestão escolar no período de 2007 a 2012. 
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35,71% 

Educadores da Educação Básica que atuam desde os anos de 1990 

em escolas estaduais, e educadores das Escolas Itinerantes 

vinculadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – 

MST. 

Educadores da Educação Básica que atuaram nas escolas da rede 

estadual desde os anos de 1990, e educadores de escolas 

Itinerantes. 

Pedagogos que trabalham na coordenação pedagógica da Escola 

Itinerante Caminhos do Saber. 

Secretaria de educação e cultura do município de Chopinzinho. 

Pessoas da coordenação das escolas itinerantes e de assentamentos, 

lideranças das comunidades onde estão situadas as escolas, 

lideranças do MST e integrantes dos coletivos organizados nas 

escolas para o desenvolvimento do projeto. 

Professoras de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental. 

Secretária de Educação da época do convênio, secretária atual, a 

diretora da escola referida no trabalho,  e duas professoras 

aposentadas para o aprofundamento do histórico de duas escolas, e 

uma mãe de estudante. Coleta de depoimento do professor 

aposentado Osdival Neves Albini. 

Diretoras, Coordenadoras Pedagógicas,  1 (um) 

Diretor (a), 1 (um) Pedagogo (a) e mais 2 (dois) professores (as) 

de cada instituição estudada. 

Pais de alunos, professores, direção, equipe pedagógica, e  

secretária de educação. 

Alunos que concluíram o Ensino Médio em 2017 e professores.  

 

4 

 

 

 

7,14 
Trabalhadoras/estudantes do CEEBJA-Irati. 

Alunos das  escolas noturnas de Guarapuava. 

Estudantes/estagiárias da Educação Infantil. 

 

 

 

 

Outros 

participantes 

Lideranças dos movimentos sociais populares do campo.  

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

12,5% 

Assistidos do Patronato 

Pacientes de uma clínica psiquiátrica na faixa etária de 12 aos 18 

anos e profissionais que fazem parte do processo educativo da 

clínica. 

Ex-militares do movimento estudantil secundarista de 

Guarapuava. 

Representante da SEED e representante da APP, os quais 

desempenharam as suas funções durante o período estudado. 

Integrantes da comunidade rural de Jesuíno Marcondes, localizada 

em Prudentópolis, no Paraná. 

Chefe da segurança, Gestor penitenciário, e servidores 

penitenciários. Foram aplicados  69 questionários aplicados aos 

servidores e presos. 

- - 31 55,35% 
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secretarias municipais foram apontados em 20 investigações empíricas (35,71%). Podemos 

citar, gestores, professores, secretários (as) municipais, pedagogos (as), coordenadores (as), 

equipes pedagógicas, entre outros.  

Os alunos de diferentes faixas etárias foram os sujeitos de 4 dissertações (7,14%) do 

PPGE/UNICENTRO. Outros participantes, foram ex-militares que fizeram parte do 

Movimento Secundarista de Guarapuava, lideranças dos movimentos sociais populares do 

campo, assistidos do programa Patronato, pacientes de uma clínica psiquiátrica na faixa 

etária de 12 aos 18 anos e profissionais que fizeram/fazem parte do processo educativo dessa 

entidade de saúde, representante da Secretaria de Estado da Educação (SEED) e 

representante da Associação de Professores do Paraná (APP), que desempenharam suas 

funções durante o período estudado. Integrantes da comunidade rural de Jesuíno Marcondes, 

localizada em Prudentópolis, no Paraná, chefe da segurança e gestor penitenciário, presos e 

servidores penitenciários de uma penitenciária, também foram sujeitos de pesquisas do 

programa. 

Sobre o lócus da pesquisa, em sua grande maioria, a exposição está no resumo e na 

introdução. Diante do exposto, constatamos novamente que a análise pautada nos resumos 

das dissertações acarretaria em dados equivocados.  

 Em relação a esse aspecto da pesquisa, concordamos com Tonieto (2018, p. 174-

175), embora, algumas pesquisas teóricas não realizaram tal explicitação. 

 

Pareceu que os pesquisadores possuem maior clareza sobre tal elemento 

metodológico e consideram de fundamental importância a enunciação 

deste já no resumo, talvez por se tratar de uma informação que está 

diretamente ligada ao seu objeto de pesquisa e que é eminentemente 

empírica. 

 

De acordo com a explicitação dos pesquisadores da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO, 

foram contemplados diferentes lócus nas pesquisas: instituições pertencentes a educação 

básica, como, escolas municipais, estaduais, itinerantes e escolas rurais, estabelecimentos de 

ensino superior,  tais como universidades, cursos de licenciatura e programas de Pós-

graduação em educação.  

Uma clínica psiquiátrica pública, uma penitenciaria industrial, uma comunidade rural 

e paróquias, estão entre as instituições investigadas nas análises da educação não-formal, 

conforme podemos verificar no quadro 3.3. 

  



 

 

80 

 

Quadro 3.3 - Classificação em relação ao Lócus das dissertações 

Lócus das pesquisas 
Nº de 

dissertações 
% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação 

Básica 

Escolas Municipais (Carambeí).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51,80% 

Escola  de trabalhadores rurais Arlindo Ribeiro - Educação 

Básica. 

Escola Belém, de Guarapuava.  

Curso de Pedagogia no Brasil - rede de ensino pública estadual 

e particular do Ensino Fundamental e Médio de 

Guarapuava/PR. 

Educação Infantil na rede de ensino pública e privada  de 

Guarapuava/PR. 

Colégio Estadual Vila Industrial. 

Escolas Públicas do Estado do Paraná. 

Escolas Itinerantes do Paraná. 

Rede Municipal de Ensino de Rio Azul/PR. 

Escolas de tempo integral da rede municipal de Ponta 

Grossa/PR. 

Escolas rurais isoladas. 

Instituição de ensino especializada em Educação Especial do 

estado do Paraná. 

Instituições estaduais de ensino. 

Colégio Estadual Visconde de Guarapuava. 

Escolas Públicas da rede estadual do Paraná. 

CEEBJA 

Escola itinerante Vagner Lopes e mais duas escolas do campo. 

Três escolas Alto da Serra, a Sociedade Liberdade e a Escola 

das Irmãs da Caridade. 

Curso de Formação de Docentes - Colégio Estadual Visconde 

de Guarapuava. 

Fumageira Alliance One e a Escola Rural Municipal José 

Bonifácio. 

Escola de Educação Básica na modalidade de Educação 

Especial no Estado do Paraná. 

Escola municipal de Séries Iniciais do Ensino Fundamental do 

Município de Mangueirinha/PR. 

Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins. 

Escola Itinerante Caminhos do Saber. 

Seis escolas vinculadas ao MST no Paraná. 

Escolas de Educação Básica - Ensino noturno. 

Escolas Itinerantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra. 

 

 

 

 

Educação 

Superior 

Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual 

do Centro-Oeste, campus de Irati/Paraná; e na Argentina, o 

curso de Ciencias de la Educación da Universidad Tres de 

Febrero (UNTREF), em Buenos Aires. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

8,9% Curso de Letras Português-Unicentro. 

Programas de Pós-Graduação em Educação do estado do 

Paraná. 

Cursos de Licenciatura em Educação do Campo no Paraná. 

Instituições de Ensino Superior e escolas estaduais públicas. 

 

 

Educação 

não-

formal 

Penitenciária Industrial de Guarapuava.  

 

4 

 

 

7,15% 

Clínica psiquiátrica Pública. 

Paróquias da Diocese de Guarapuava/PR. 

Comunidade rural de Jesuíno Marcondes, localizada em 

Prudentópolis, no Paraná. 

Não se 

aplica 

- 18 32,15% 

 - 56 100% 

Fonte: Elaborada pela autora com base nas dissertações da amostra (2014-2018).  
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Percebemos a diversidade das pesquisas desenvolvidas no âmbito do 

PPGE/UNICENTRO por meio dos dados apontados nesse item de nossa dissertação. 

Afirmamos a necessidade de estudos voltados a verificação dos trabalhos já formulados tanto 

em programas de Pós-graduação quanto em cursos de Graduação. Assim, conseguiremos 

formular um diagnóstico da formação oferecida ao pesquisador.  

Na sequência, envolvemos a classificação da perspectiva teórica não explicitada 

pelos mestrandos do PPGE/UNICENTRO, por meio dos conceitos de teorização combinada 

e teorização adicionada (MCLENNAN, 1996). 

3.2  CARACTERIZAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS 

Nesta subseção, envolvemos a classificação da perspectiva teórica não explicitada 

pelos mestrandos do PPGE/UNICENTRO por meio dos conceitos de teorização combinada 

e teorização adicionada.  Acrescentamos que somente 5 mestrandos (8,96 %) não 

explicitaram a perspectiva teórica utilizada em suas dissertações, conforme podemos 

observar no gráfico 3.5. 

Gráfico 3.5 - Explicitação da Perspectiva teórica 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nas dissertações da amostra (2014-2018). 

 

Conforme já afirmado neste texto, a explicitação da teoria/autores no conteúdo das 

pesquisas não comprova que tais teorias indicadas foram operadas com êxito nos trabalhos 

pelos pesquisadores.  

No entanto, o enunciado da perspectiva teórica e epistemológica caracteriza a clareza 

do pesquisador perante a teoria/base de sua pesquisa. A teoria fornece os delineamentos 

necessários para que os objetivos estipulados sejam desempenhados no conteúdo da 

pesquisa.  

91,04%

8,96 % 

Explicitação da Perspectiva teórica

Explicitam a perspectiva Não explicitam a perspectiva teórica
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Mainardes (2020) explica que a  teorização combinada e seu uso nas pesquisas em 

políticas educacionais é uma tendência bastante presente nas investigações do próprio 

campo. O autor ressalva que a junção de autores/matrizes pode ser relacionada à ausência de 

domínio da própria perspectiva, ou o tema da pesquisa pode incidir em uma complexidade 

que exige mais de uma teoria para abranger o estudo51.  

Nesse prisma, destacamos a importância dos estudos de metapesquisa para o campo 

estudado, devido a demonstrar como os pesquisadores estão 

operando/explicitando/enunciando os aspectos teóricos e metodológicos que serviram de 

base para formulação dessas investigações. Nossa pesquisa não pretendeu tecer julgamentos 

em relação à amostra escolhida, mas contribuições aos próprios mestrandos do campo. 

Sobre essa questão, Camargo (2018, p. 32) aponta que  

 

Esse modelo de investigação (metapesquisa) se justifica porque pode 

contribuir com os Programas de Pós-Graduação, pesquisadores e 

orientadores, uma vez que explicita os limites na aplicabilidade da teoria 

escolhida, além de contribuir para uma apreciação crítica do conhecimento 

produzido no campo. 

  

Elencamos o percentual das dissertações que não explicitaram a perspectiva 

epistemológica na tabela 3.5.  

Tabela 3.5 - Perspectiva teórica: em destaque os conceitos da teorização combinada e 

adicionada 

Perspectiva não explicitada % 

Teorização combinada 7,18 % 

Teorização adicionada 1,78 % 

Total 8,96% 
Fonte: Elaborada pela autora com base nas dissertações da amostra (2014-2018).  

 

 Em relação aos 5 (8,96%) mestrandos que não explicitam a perspectiva teórica, 

destacamos algumas características análogas entre elas:  4 (7,18%) dos  autores realizaram 

uma junção de teorias e conceitos advindos de diferentes encaminhamentos, formando um 

quadro teórico consistente na fundamentação das pesquisa (MAINARDES, 2018a; 2018b).  

Já 1 (1,78 %) dos pesquisadores do PPGE/UNICENTRO adicionou ideias, teorias e 

conceitos de diferentes autores, sem o rigor necessário, e resultou numa pesquisa 

 
51 Tais apontamentos foram realizados pelo professor Jefferson Mainardes em um encontro online  com 2.561 

visualizações, transmitido ao vivo em 28 de maio de 2020 pela Rede de Estudos e Pesquisas sobre 

Planejamento e Gestão Educacional - REPLAG, intitulado A pesquisa sobre política educacional no Brasil: 

análise de aspectos teórico-epistemológicos. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Eq1GXLnOAQ. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Eq1GXLnOAQ
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contraditória, e que pode ser classificada como teorização adicionada (MAINARDES, 

2018a, 2018b). 

Em 5 (7,18 %) das  dissertações, os pesquisadores explicitaram que realizaram 

pesquisa qualitativa, utilizando como referência Thomas, Nelson e Silverman (2007); 

Lessard-Hébert, Goyette e Boutin (1994); Minayo (1996, 2001); entre outros. Os dados 

foram analisados pelo método da análise de conteúdo (BARDIN, 1977; 2004), caracterizada 

como uma técnica de análise de dados. Entretanto, não mencionam a base que fundamentou 

os trabalhos.  

Sobre essa questão, destacamos que, em uma dissertação, constava a afirmação de 

que o método estava contido na pesquisa qualitativa, fundamentada nos autores Thomas, 

Nelson e Silverman (2007). Acrescentamos que tal pesquisa não aponta clareza em relação 

aos aspectos norteadores do trabalho.  

 Percebemos elementos semelhantes também em relação aos autores expostos no 

trabalho. Os mestrandos abordaram alguns autores que serviram de base para suas análises. 

Em uma das pesquisas, foram utilizados autores do pensamento decolonial. A pesquisadora 

realizou uma investigação pautada no currículo e alternativas de educação iniciadas por 

movimentos sociais por meio do pensamento decolonial. O trabalho, em seu conteúdo, 

abordou, em diferentes aspectos, os pesquisadores que serviram de base para a análise 

realizada.  

 Vale acrescentar que 2 (3,58 %) dos estudos possuíam um espaço, na pesquisa, para 

destacar o método/teoria/autores de referência. No entanto, as dissertações indicavam, nesses 

espaços, os tipos de pesquisa abordados e os sujeitos da pesquisa. Nessa parte dos trabalhos, 

também  consta a explicação referente à pesquisa bibliográfica, documental, de campo e 

pesquisa qualitativa. 

 Nesse sentido, apontamos as dificuldades dos pesquisadores na explicitação das 

matrizes orientadoras dos trabalhos. Tonieto (2018) defende que tais anúncios, na pesquisa, 

caracterizam a clareza do pesquisador frente aos delineamentos escolhidos como aporte da 

investigação. 

3.3 BREVE SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Para a realização da categorização dos aspectos teórico-metodológicos empregados 

nas dissertações da Linha 1  do PPGE/UNICENTRO, fizemos uso da explicitação dos 

mestrandos, compreendendo que toda delimitação fornecida é válida para classificação.  



 

 

84 

 

Em relação à perspectiva epistemológica, notamos a dificuldade de explicitação 

dessa categoria. Acreditamos que o desafio esteja voltado a formação do pesquisador e o 

nível epistemológico ser complexo para compreensão e entendimento no Mestrado. Os 

mestrandos optaram pela indicação de autores e perspectivas teóricas e não das 

tradições/matrizes epistemológicas utilizadas no conteúdo das dissertações do 

PPGE/UNICENTRO. São poucos os trabalhos que realizam tal exposição. 

Apontamos  que  51 mestrandos (91,04%) da Linha 1 do  PPGE/UNICENTRO 

explicitaram as perspectivas teóricas utilizadas nas dissertações indicando autores ou 

tradições/matrizes teóricas.  Entretanto, acrescentamos que a explicitação dos pressupostos  

teóricos e metodológicos utilizados não assegura que eles foram operados pelo pesquisador 

no conteúdo do texto.  

Sobre a perspectiva teórica não explicitada, apontamos que 5 (8,96%) dos 

pesquisadores não realizaram tal apontamento. Desse modo, englobaram diferentes autores 

que fundamentaram as análises realizadas. Diante do exposto, classificamos 4 (7,18 %) dos 

trabalhos em teorização combinada, pois realizaram junção de autores que fundamentaram 

um referencial consiste para a análise. Uma dissertação (1,78%)  realizou pouca análise 

teórica, culminado em uma pesquisa classificada como teorização adicionada. 

Consideramos que muitas pesquisas do PPGE/UNICENTRO, embora mencionem as 

perspectivas teóricas utilizadas, poderiam ser classificadas como estudos de teorização 

combinada. Assim, como podem existir pesquisas que utilizaram autores/teorias que não 

formularam um referencial teórico que atendeu ao objeto de estudo, realizando análises 

contraditórias, classificadas como teorização adicionada.  

Sobre o tipo de investigação quanto aos procedimentos, empregado nas dissertações 

da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO, alguns pesquisadores optaram somente pelo uso da 

pesquisa bibliográfica; outros, pesquisa documental e pesquisa de campo. As pesquisas de 

campo foram as mais utilizadas pelos pesquisadores do programa, totalizando 31 estudos 

(55,36 %), e as pesquisas teóricas ocupam a porcentagem de 25 trabalhos (44,64 %) 

A pesquisa qualitativa foi a abordagem metodológica mais utilizada pelos 

mestrandos, em 14 dissertações (25%). Em relação à explicitação da abordagem 

metodológica da pesquisa, apontamos que 17 pesquisadores (30,35%) realizaram a 

exposição desse aspecto. 

Em relação ao lócus das dissertações, indicamos diferentes ambiente empregados nas 

pesquisas: uma clínica psiquiátrica pública; o programa Patronato/Guarapuava; cursos de 

licenciatura de Ensino Superior, redes de ensino municipais e estaduais; escolas itinerantes; 
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escolas rurais; escolas de tempo integral; o CEEBJA; uma fumageira, uma penitenciaria, e 

paróquias, entre muitas outras, estão entre as instituições investigadas nas análises. 

 Em sua maioria, os sujeitos envolvidos na coleta de dados foram profissionais do 

âmbito escolar (gestores, professores, coordenadores) em 20 pesquisas (35,71%). 

Destacamos o materialismo histórico-dialético como matriz epistemológica mais 

explicitada pelos egressos, totalizando 35 dissertações (62,5%) da amostra. Nesse momento 

da pesquisa, apontamos a importância da explicitação dos aspectos teóricos e metodológicos 

que orientam determinada pesquisa. Denota-se que a enunciação desses elementos 

fundamenta a clareza das escolhas epistemológicas do próprio investigador. 

Percebemos a diversidade das pesquisas desenvolvidas no âmbito do 

PPGE/UNICENTRO por meio dos dados apontados nessa dissertação. Afirmamos a 

necessidade de estudos voltados a verificação de trabalhos já formulados tanto em programas 

de Pós-graduação quanto em cursos de Graduação. Assim, conseguiremos formular um 

diagnóstico da formação oferecida ao pesquisador.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente investigação insere-se em um estudo de metapesquisa, pois analisamos os 

aspectos teóricos e metodológicos das dissertações da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO. 

Esses estudos fundamentam-se em diagnósticos da produção formulada em um determinado 

campo (MAINARDES, 2017; 2018a; 2018b).  

A partir da metapesquisa, é possível identificar lacunas, fragilidades e pontos 

positivos de uma determinada área de estudo. Tais apontamentos fornecem 

encaminhamentos para o fortalecimento do campo estudado. 

No primeiro capítulo, destacamos o campo das pesquisas em política educacional no 

Brasil. Apontamos o processo de institucionalização do campo, os estudos de metapesquisa 

formulados até junho de 2020, e a classificação da perspectiva epistemológica realizada 

nesses trabalhos, visto que utilizamos esses elementos na categorização de nossa amostra.  

O campo das pesquisas em políticas educacionais é relativamente novo e em 

permanente evolução, que carece de estudos voltados para a análise dos referenciais teóricos 

e metodológicos que estão sendo empregados nas pesquisas. Acreditamos que explorar a 

constituição do próprio campo de pesquisa permite a realização de um diagnóstico do seu 

desenvolvimento. Assim, delimitamos as 56 dissertações da Linha 1 do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Estadual do Centro-Oeste como objeto de análise 

do presente estudo.  

Atualmente, as pesquisas e a política educacional brasileira perpassa momentos de 

incertezas e instabilidades devido a ações e ataques governamentais. A ciência carece de 

investimentos para continuar realizando suas ações de pesquisa, assim como pesquisadores 

precisam de financiamentos para dedicação aos estudos que estão formulando. Vivemos em 

um mundo em convulsão, que depende, neste período de pandemia, enfaticamente do 

conhecimento e da pesquisa formulados pelas universidades e institutos de pesquisa. 

Em nossa busca por estudos de metapesquisa no campo da política educacional, 

encontramos 34 trabalhos formulados entre 2001 a junho de 2020, entretanto, embora alguns 

desses trabalhos se aproximem de estudos de metapesquisa, não denominam-se 

metapesquisas/ ou citam tal distinção no conteúdo do texto. Alguns dos autores citados nessa 

pesquisa, indicam tal informação, dentre eles se encontram: Tonieto (2018); Carvalho 

(2019); Camargo (2018); Morais (2019); Mainardes (2017), Mainardes (2018a); Mainardes 

(2018b); Moreira (2019); e Tonieto e Fávero (2020). 
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  De acordo com os trabalhos de metapesquisa, alguns pesquisadores não explicitam 

a perspectiva epistemológica, ou os pressupostos que orientam sua pesquisa. Nesse sentido, 

algumas pesquisas não assumem nenhuma teoria epistemológica, mas realizam, 

implicitamente, a inserção de conceitos que permitem a identificação da teoria no trabalho. 

Existem situações em que os pesquisadores explicitam a teoria engajada na pesquisa, mas 

não operam com ela no trabalho.  

Observamos uma porcentagem relativa do emprego da perspectiva pluralista ou 

teorização combinada nos estudos de política educacional. Tal explicação pode ocorrer 

devido a uma teoria não conseguir fundamentar a pesquisa, e faz com que autores busquem 

juntar teorias/autores. Em contrapartida, apareceram, nos estudos de metapesquisa 

apontados, trabalhos pautados na teorização adicionada, ou ecletismo, que se resume na 

junção de autores e teorias sem o rigor necessário, gerando referenciais frágeis e 

controvérsias. Em síntese, as pesquisas derivadas desse processo são equivocadas e 

contraditórias, pois alguns autores e teorias não compartilham dos mesmos ideais e 

fundamentos.  

A pesquisa avança na direção da importância de estudos de metapesquisa e suas 

contribuições para o campo da política educacional. Alertamos para a necessidade de 

formulação dessas investigações, contribuindo para fortalecimento e aprofundamento dessas 

discussões no meio acadêmico. Diante disso, apontamos o cuidado na formulação de 

pesquisas, cujos objetivos precisam ser delimitados e encaminhados a suprir as demandas 

advindas do objeto de estudo. 

No segundo capítulo abordamos especificamente a Linha 1 do  Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE/UNICENTRO), abrangendo discussões sobre as disciplinas 

obrigatórias da Linha 1 voltadas a pesquisa e a formação do pesquisador pelo viés dos 

egressos e professores do programa, por meio de entrevistas e questionários. Mencionamos 

também os desafios e dificuldades oriundos do ato de pesquisar. 

Em relação à formação para a pesquisa oferecida pelo PPGE/UNICENTRO, os 

egressos e professores destacaram inúmeros apontamentos, pontos positivos, lacunas e 

fragilidades que precisam ser revistas pelo colegiado, viabilizando melhorias do 

desenvolvimento de pesquisas, que são os resultados desse percurso. 

Verificamos que a disciplina Fundamentos e métodos da pesquisa em educação 

abrange diferentes concepções interligadas à formulação das pesquisas no seu sentido 

teórico, embora a carga horária seja incompatível para discussões aprofundadas sobre cada 

abordagem, método e perspectiva existentes nas pesquisas. Vale acrescentar que o programa 
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fomenta outras disciplinas optativas sobre as questões da pesquisa, favorecendo a ampliação 

desses conhecimentos. Entretanto, consideramos pertinente a existência de disciplinas 

obrigatórias voltadas as questões teóricas e metodológicas, principalmente com ênfase na 

epistemologia.  

Acreditamos que as disciplinas de Fundamentos e métodos da Pesquisa em educação 

e Seminários de pesquisa necessitam serem ofertadas de forma individual para as duas 

Linhas de pesquisa do programa, devido a Linha 1 - Políticas Educacionais, História e 

Organização da Educação, e Linha 2 Educação, Cultura e Diversidade, constituírem de 

diferentes objetos de estudo, concepções e teorias. Outro empecilho fundamenta-se na 

sobrecarga do professor responsável pelas disciplinas, que necessita de amplo domínio de 

diversas teorias que não convergem entre si.  

A maior parte dos egressos participantes de nossa pesquisa (19 discentes) considerou 

adequada a formação oferecida pelo PPGE/UNICENTRO; já 10 egressos, teceram lacunas 

e fragilidades em relação a formação oferecida.  

Em síntese, os desafios para a pesquisa no programa, de acordo com os professores 

entrevistados, são diversificados. Enfocar a diversidade de teorias existentes no programa, é 

um deles. Em suas concepções,  cada professor domina uma teoria, não conhece todas, é 

detentor de uma perspectiva teórica,  nesse sentido, defendemos que as disciplinas de 

Fundamentos e métodos da Pesquisa em educação e Seminários de pesquisa necessitam 

serem ofertadas de forma individual para as duas Linhas de pesquisa do programa. 

A compreensão do que é método e metodologia na pesquisa por parte dos discentes, 

conforme relato dos entrevistados, é outro desafio existente. Segundo seus posicionamentos, 

é comum encontrar versões equivocadas nos projetos de inserção no mestrado, da 

metodologia sendo citada como método de pesquisa. Consideramos o método, como 

norteador da pesquisa, uma concepção de mundo. Já a metodologia, consiste no caminho 

que vai utilizar para atingir aos objetivos estipulados, fomenta-se nos instrumentos de 

pesquisa que vai empregar para atender ao objeto de estudo. 

 O uso de miscelânea de autores que não convergem entre si, nas pesquisas dos 

mestrandos, é outro desafio elencado pelos professores. Segundo os entrevistados, utilizar 

muitos autores sem o conhecimento de suas matrizes epistemológicas podem gerar 

inconsistência nas pesquisas. 

 Outro desafio citado, refere-se em fazer o aluno escrever com prioridade sobre seu 

objeto de estudo e se posicionar frente à discussão realizada na pesquisa. Consideramos que 

essa dificuldade advém desde a graduação, a ingenuidade acadêmica prevalece aos 
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posicionamentos necessários a serem realizados no estudo, assim como, a falta de 

aprofundamento sobre perspectiva teórica utilizada para desenvolver a pesquisa. Nesse 

sentido, deparamos com outro desafio citado pelos professores, que consiste no aluno 

compreender uma teoria e pensar seu estudo a partir dela. 

Conseguir alcançar os objetivos traçados no projeto de Mestrado no período de dois 

anos constitui num outro desafio. O curso de Mestrado possui duração de dois anos de 

duração, podendo ser prorrogado por mais seis meses. Esse período é pouco, considerado os 

diversos desdobramentos a serem realizados para a titulação de mestre educação.  

Durante a entrevista com os professores, foram explicitados aspectos referentes a 

metodologia das pesquisas. Compreender como analisar os dados da pesquisa e como 

formular os instrumentos de coleta de dados foram desafios mencionados. 

Por meio do questionário, percebemos os inúmeros desafios que constituem a 

trajetória de pesquisar do mestrando no PPGE/UNICENTRO. Tais desafios e dificuldades 

envolvem as questões teóricas e metodológicas das investigações, desse modo, 

defendemos a existência de disciplinas que estejam voltadas a esses aspectos.  

Os discentes apontaram que as dificuldades permeadas pelo ato de pesquisar 

compreendem em se posicionar frente aos desdobramentos da pesquisa, e dúvidas sobre a 

utilização do método com o rigor necessário. 

Outros desafios são voltados a disponibilidade de dedicação para a pesquisa, devido 

ao trabalho remunerado, que inibe por vezes, o aprofundamento de diversas questões que 

poderiam ser apontadas nos estudos, enfaticamente, em relação as teorias desenvolvidas. 

Percebemos que os mestrandos se preocupam com a metodologia que será utilizada 

na pesquisa, devido não estar coerente com os objetivos estipulados. Acreditamos que a 

metodologia, assim como os instrumentos de pesquisa necessitam estar de acordo com a 

pesquisa que se propõe elaborar, no entanto, as escolhas de aquela/ou aqueles caminhos 

são percepções que acompanham o mestrando em seu percurso de pesquisador.  

Nesse sentido, concluímos que o ato de pesquisar é complexo e permeado de 

contradições sobre método, perspectiva epistemológica, perspectiva teórica, metodologia, 

instrumentos de pesquisa, coleta de dados, entre outros, que necessitam ser 

problematizados na Pós-graduação, principalmente na formação do futuro pesquisador. 

No terceiro capítulo da presente dissertação, mapeamos os aspectos teórico-

metodológicos das 56 dissertações da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO, realizando leitura 

sistemática da amostra selecionada. Para a realização da categorização/reflexão sobre os 

aspectos teórico-metodológicos empregados nas dissertações da Linha 1  do 



 

 

90 

 

PPGE/UNICENTRO, fizemos uso da explicitação dos mestrandos, compreendendo que toda 

delimitação fornecida é válida para classificação.  

Em relação à perspectiva epistemológica, notamos a dificuldade de explicitação 

dessa categoria. Acreditamos que o desafio esteja voltado a formação do pesquisador e o 

nível epistemológico ser complexo para compreensão e entendimento no Mestrado. Os 

mestrandos optaram pela indicação de autores e perspectivas teóricas e não das 

tradições/matrizes epistemológicas utilizadas no conteúdo das dissertações do 

PPGE/UNICENTRO. São poucos os trabalhos que realizam tal exposição. 

Apontamos  que  51 mestrandos (91,04%) da Linha 1 do  PPGE/UNICENTRO 

explicitaram as perspectivas teóricas utilizadas nas dissertações indicando autores ou 

tradições/matrizes teóricas.  Entretanto, acrescentamos que a explicitação dos pressupostos  

teóricos e metodológicos utilizados não assegura que eles foram operados pelo pesquisador 

no conteúdo do texto.  

Sobre a perspectiva teórica não explicitada, apontamos que 5 (8,96%) dos 

pesquisadores não realizaram tal apontamento. Desse modo, englobaram diferentes autores 

que fundamentaram as análises realizadas. Diante do exposto, classificamos 4 (7,18 %) dos 

trabalhos em teorização combinada, pois realizaram junção de autores que fundamentaram 

um referencial consiste para a análise. Uma dissertação (1,78%)  realizou pouca análise 

teórica, culminado em uma pesquisa classificada como teorização adicionada. 

Consideramos que muitas pesquisas do PPGE/UNICENTRO, embora mencionem as 

perspectivas teóricas utilizadas, poderiam ser classificadas como estudos de teorização 

combinada. Assim, como podem existir pesquisas que utilizaram autores/teorias que não 

formularam um referencial teórico que atendeu ao objeto de estudo, realizando análises 

contraditórias, classificadas como teorização adicionada.  

Sobre o tipo de investigação quanto aos procedimentos, empregado nas dissertações 

da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO, alguns pesquisadores optaram somente pelo uso da 

pesquisa bibliográfica; outros, pesquisa documental e pesquisa de campo. As pesquisas de 

campo foram as mais utilizadas pelos pesquisadores do programa, totalizando 31 estudos 

(55,36 %), e as pesquisas teóricas ocupam a porcentagem de 25 trabalhos (44,64 %) 

A pesquisa qualitativa foi a abordagem metodológica mais utilizada pelos 

mestrandos, em 14 dissertações (25%). Em relação à explicitação da abordagem 

metodológica da pesquisa, apontamos que 17 pesquisadores (30,35%) realizaram a 

exposição desse aspecto. 
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Em relação ao lócus das dissertações, indicamos diferentes ambiente empregados nas 

pesquisas: uma clínica psiquiátrica pública; o programa Patronato/Guarapuava; cursos de 

licenciatura de Ensino Superior, redes de ensino municipais e estaduais; escolas itinerantes; 

escolas rurais; escolas de tempo integral; o CEEBJA; uma fumageira, uma penitenciaria, e 

paróquias, entre muitas outras, estão entre as instituições investigadas nas análises. 

 Em sua maioria, os sujeitos envolvidos na coleta de dados foram profissionais do 

âmbito escolar (gestores, professores, coordenadores) em 20 pesquisas (35,71%). 

Destacamos o materialismo histórico-dialético como matriz epistemológica mais 

explicitada pelos egressos, totalizando 35 dissertações (62,5%) da amostra. Nesse momento 

da pesquisa, apontamos a importância da explicitação dos aspectos teóricos e metodológicos 

que orientam determinada pesquisa. Denota-se que a enunciação desses elementos 

fundamenta a clareza das escolhas epistemológicas do próprio investigador. 

Nesse cenário de pesquisas, destacamos às principais tendências teórico-

metodológicas presentes na Linha 1 - Políticas Educacionais, História e Organização da 

Educação, a partir das dissertações, dos posicionamentos dos professores e egressos da 

Linha, consideramos: a) predominância da explicitação do materialismo histórico-dialético 

em 35 dissertações da Linha 1 (62,5%) b) os sujeitos vinculados às escolas, universidades, e 

secretarias municipais foram os participantes mais apontados em 20 investigações empíricas 

(35,71%); c) 51 mestrandos do PPGE/UNICENTRO  (91,04%) explicitaram as perspectivas 

epistemológicas utilizadas nas dissertações; d) a pesquisa qualitativa foi a abordagem 

metodológica mais utilizada e explicitada pelos mestrandos, em 14 pesquisas (25%); e) a 

abrangência das dissertações da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO, em sua maioria, converge 

especificamente para âmbito local, com 31 trabalhos; f) as pesquisas empíricas foram as 

mais utilizadas pelos pesquisadores da Linha 1 do programa, em um total de 31 estudos 

(55,36%); e  g) as entrevistas semiestruturadas foram citadas em 25 das dissertações da Linha 

1 (44, 64%).  

Percebemos a diversidade das pesquisas desenvolvidas no âmbito do 

PPGE/UNICENTRO por meio dos dados apontados nessa dissertação. Afirmamos a 

necessidade de estudos voltados a verificação de trabalhos já formulados tanto em programas 

de Pós-graduação quanto em cursos de Graduação. Assim, conseguiremos formular um 

diagnóstico da formação oferecida ao pesquisador.  

Considerando as categorias realizadas nessa análise, é possível afirmar que as 

dissertações da Linha 1 do PPGE/UNICENTRO caracterizam-se pela diversidade de 

autores/matrizes epistemológicas para orientação e delineamento das investigações.  
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Este estudo consiste  em uma tentativa de empregar e aperfeiçoar conceitos da 

proposta da metapesquisa em política educacional, tratando-se de uma amostra com 

limitações. Assim, salientamos, de acordo com Mainardes (2018b), que os mesmos objetos 

podem ser classificados de diferentes formas, pois toda classificação é arbitrária.  

Acrescentamos a necessidade de ampliar a formulação de estudos  referentes aos 

aspectos teóricos e metodológicos empregados no campo das pesquisas em política 

educacional. Adoração aos pesquisadores que realizam tais discussões e fazem pesquisa no 

Brasil, vistos os retrocessos que vivenciamos em relação à ciência e à educação. Estudar é 

gesto de resistência: pesquisadores, uni-vos!  
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56. WEBER, S. Políticas de currículo para a disciplina de arte, na rede estadual de 

ensino do Paraná: do final dos anos 1980 a 2015. 2016. 192 p. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – Universidade Estadual do Centro-Oeste ─ UNICENTRO, Guarapuava/PR, 

2016. Disponível em: https://www2.unicentro.br/ppge/ Data de acesso: Jul/2018. 
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APÊNDICE B: DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS PELA LINHA 1 “POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS, HISTÓRIA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO” DO 

(PPGE/UNICENTRO-PR ) NO ANO DE 2014  

Título Orientador (a) Ano 

Da segregação à inclusão: uma análise do serviço de atendimento à 

Rede de Escolarização Hospitalar (SAREH) em clínica psiquiátrica no 

Estado do Paraná 

Prof. Dr. Gilmar de 

Carvalho Cruz 
2014 

As implicações da reorganização do Estado Brasileiro (a partir dos 

anos 1990) nos processos de planejamento da educação brasileira e o 

controle social: o caso do plano municipal de Carambeí (PR) /2006 

Profª. Drª. Marlene 

Lucia Siebert Sapelli 
2014 

A escola de trabalhadores rurais Arlindo Ribeiro: uma expressão da 

política nacional e estadual 

Profª. Drª. Angela 

Maria Hidalgo 
2014 

Gestão e inclusão escolar: a formação do gestor escolar no programa 

“Educação Inclusiva: direito a diversidade” (2003-2013). 

Profª. Drª. Marisa 

Schneckenberg 
2014 

A educação rural no Brasil e no Paraná nos anos 50 e a materialização 

no curso normal regional de Guarapuava 

Profª. Drª. Angela 

Maria Hidalgo 
2014 

As organizações multilaterais, Estado e empresariado na lei de 

aprendizagem nº 10.097/2000: ações e contradições 

Prof. Dr. Adair 

Angelo Dalarosa 
2014 

A esfera da cotidianidade e da não-cotidianidade: desafios e limites na 

ação do pedagogo na escola 

Prof. Dr. Alessandro 

de Melo 
2014 

“Avante Guarapuava”: educação e modernização na década de 50 Prof. Dr. Carlos 

Herold Junior 
2014 

Programa nacional de educação do campo (PRONACAMPO): entre a 

pauta dos povos do campo e o decidido pelo Estado 

Profª. Drª. Angela 

Maria Hidalgo 
2014 

Análise do percurso escolar e o processo do delito dos assistidos pelo 

programa patronato municipal da cidade de Guarapuava-PR 

Prof. Dr. Alessandro 

de Melo 
2014 

Retrato do trabalho e educação em Guarapuava-PR: tempo do trabalho 

e do trabalhador/estudante do ensino noturno da educação básica 

Prof. Dr. Alessandro 

de Melo 
2014 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação 

(PPGE).  
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APÊNDICE C: DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS PELA LINHA 1 “POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS, HISTÓRIA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO” DO 

(PPGE/UNICENTRO-PR ) NO ANO DE 2015 

Título Orientador (a) Ano 

O movimento estudantil secundarista em Guarapuava durante a ditadura 

civil-militar brasileira 

Prof. Dr. Carlos 

Herold Junior 

2015 

O cuidado de si como princípio educativo para o ensino de filosofia no 

ensino médio 

Prof. Dr. 

Alessandro de Melo 

2015 

Pedagogia do óbvio: uma análise Chomskyana para a educação Prof. Dr. 

Alessandro de Melo 

2015 

Políticas de formação inicial de professores para os primeiros anos no 

Brasil e na Argentina: um estudo comparado 

Profª. Drª. Marisa 

Schneckenberg 

2015 

As políticas educacionais inclusivas e a formação de professores para a 

inclusão no curso de licenciatura em Letras/Português da Unicentro/Irati 

Profª. Drª. Marisa 

Schneckenberg 

2015 

O processo de nuclearização das escolas rurais isoladas e multisseriadas: 

uma análise a partir do município de Candói-PR, no período de 1993 a 

2000 

Prof. Dr. Carlos 

Herold Junior 
2015 

A relação da educação e do trabalho na penitenciária industrial de 

Guarapuava: mudanças e permanências históricas 

Prof. Dr. Carlos 

Herold Junior 

2015 

Programa Mais Educação: mais tempo de quê? Profª. Drª. Marlene 

Lucia Siebert 

Sapelli  

2015 

Concepção político-pedagógica para formação de professores do 

programa AGRINHO: do campo à cidade 

Profª. Drª. Angela 

Maria Hidalgo 

2015 

A inserção da esfera privada no âmbito da esfera pública: uma análise 

da gestão no Estado do Paraná no período de 2003 a 2010 

Profª. Drª. Angela 

Maria Hidalgo 
2015 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação 

(PPGE).  
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APÊNDICE D: DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS PELA LINHA 1 “POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS, HISTÓRIA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO” DO 

(PPGE/UNICENTRO-PR ) NO ANO DE 2016 

Título Orientador (a) Ano 

Ensaios da escola do trabalho no contexto das lutas do MST: a 

proposta curricular dos ciclos de formação com complexos de estudo 

nas escolas itinerantes do Paraná 

Profª. Drª. Marlene 

Lucia Siebert 

Sapelli 
2016 

A formação continuada no pacto nacional pela alfabetização na idade 

certa – PNAIC – e a prática dos professores alfabetizadores no 

município de Rio Azul – PR 

Profª. Drª. Marisa 

Schneckenberg 2016 

O paradigma de educação rural na FAO (organização das nações 

unidas para alimentação e agricultura) no brasil: fundamentos 

conceituais, políticas de desenvolvimento e contradições ideológicas 

conceituais 

Profª. Drª. Angela 

Maria Hidalgo 
2016 

A contextualização do programa mais educação em escolas do 

município de Ponta Grossa/PR: desafios e perspectivas da gestão 

escolar 

Profª. Drª. Marisa 

Schneckenberg 2016 

Educação como estratégia política e social para o desenvolvimento do 

meio rural brasileiro: as matrizes conceituais e ideológicas do Instituto 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA 

Profª. Drª. Angela 

Maria Hidalgo 2016 

A filosofia na educação escolar: trajetória e desafios atuais Profª. Drª. Luciane 

Neuvald 
2016 

A flexibilização das relações de trabalho e suas implicações na prática 

pedagógica: os estagiários da educação infantil na rede de ensino de 

Guarapuava/PR 

Prof. Dr. 

Alessandro de Melo 2016 

Histórias e memórias da vida em comunidade: os processos sociais de 

educação entre descendentes de ucranianos em Jesuíno Marcondes, 

Prudentópolis – PR 

Prof. Dr. 

Alessandro de Melo 2016 

O cotidiano da escola de educação especial: pensamentos e práticas 

dentro da instituição  

Prof. Dr. Gilmar de 

Carvalho Cruz 
2016 

Políticas públicas de formação continuada: o Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) no Estado do Paraná e a 

formação dos profissionais da educação no âmbito da gestão escolar 

Profª. Drª. Marisa 

Schneckenberg 2016 

Um “templo da civilização” no “coração do Paraná”: o grupo escolar 

Visconde de Guarapuava (1912-1942) visto a partir da imprensa 

Prof. Dr. Carlos 

Herold Júnior 
2016 

 

Políticas de currículo para a disciplina de arte, na rede estadual de 

ensino do Paraná: do final dos anos 1980 A 2015 

Profª. Drª. Marlene 

Lucia Siebert 

Sapelli  

2016 

Políticas de currículo para a disciplina de Língua Portuguesa nas 

escolas estaduais do Paraná (1987 a 2016) 

Profª. Drª. Marlene 

Lucia Siebert 

Sapelli  

2016 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação 

(PPGE).  
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APÊNDICE E: DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS PELA LINHA 1 “POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS, HISTÓRIA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO” DO 

(PPGE/UNICENTRO-PR ) NO ANO DE 2017 

Título Orientador (a) Ano 

Os princípios do comunitarismo e solidarismo do ensinamento cristão 

presentes na fundamentação teórica e 

implementação do programa de inclusão social da TRIAS 

Profª. Drª. Angela 

Maria Hidalgo 
2017 

A escolarização e o tempo na vida das trabalhadoras/estudantes do 

CEEBJA de Irati-PR 

Prof. Dr. 

Alessandro de Melo 
2017 

O conceito de estado em Gramsci e as suas apropriações nas pesquisas 

sobre Políticas Educacionais 

Profª. Drª. Michelle 

Fernandes Lima 
2017 

O campo da didática e a formação inicial de professores por área do 

conhecimento: um olhar sobre a licenciatura em educação do campo no 

estado do Paraná 

Prof. Dr. Marcos 

Gehrke 
2017 

Educação para as mulheres como estratégia de desenvolvimento 

econômico e social: apontamentos sobre as concepções da comissão 

econômica para a América Latina e Caribe – CEPAL 

Prof. Dr. Marcos 

Gehrke 
2017 

O ensino de música em Guarapuava no contexto da lei 11.769/2008: uma 

análise Adorniana 

Profª. Drª. Luciane 

Neuvald 
2017 

A catequese antropológica nos materiais didáticos da educação catequética 

da diocese de Guarapuava 

Profª. Drª. Luciane 

Neuvald 
2017 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação 

(PPGE).  
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APÊNDICE F: DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS PELA LINHA 1 “POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS, HISTÓRIA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO” DO 

(PPGE/UNICENTRO-PR ) NO ANO DE 2018 

Título Orientador (a) Ano 

Eurocentrismo e currículo: análise das concepções curriculares críticas e 

não críticas a partir de uma perspectiva decolonial e da ecologia de saberes 

Prof. Dr. 

Alessandro de Melo 

2018 

Manuais didáticos e leitura: as práticas de leitura das professoras de 

Língua Portuguesa da escola itinerante Vagner Lopes 

Prof. Dr. Marcos 

Gehrke 

2018 

De “laboriosos e morigerados” a empecilhos para a nação: colonização e 

escolarização dos imigrantes poloneses em Irati-Paraná (1900-1939) 

Profª. Drª. Luciane 

Neuvald 

2018 

A formação docente em nível médio no Brasil: fundamentos históricos, 

matrizes políticas e projetos pedagógicos em disputa. Um estudo crítico a 

partir do PPP do Colégio Estadual Visconde de Guarapuava em 

Guarapuava – PR 

Prof. Dr. Adair 

Ângelo Dalarosa 

2018 

Educação no campo no município de Rio Azul (Pr) – o caso da Escola 

Rural Municipal José Bonifácio e a empresa Alliance One: a ideologia de 

responsabilidade social 

Profª. Drª. Michelle 

Fernandes Lima 2018 

Implantação e gestão da escola de educação básica na modalidade de 

educação especial no estado do Paraná 

Profª. Drª. Marisa 

Schneckenberg 
2018 

Vulnerabilidade social: um estudo no município de Mangueirinha sobre a 

relação entre a escola, a família e a comunidade 

Prof. Dr. 

Alessandro Melo 
2018 

As influências dos agentes públicos e privados no processo de elaboração 

da Base Nacional Comum Curricular 

Profª. Drª. Michelle 

Fernandes Lima 
2018 

A relação dialética entre educação e política: uma análise da atuação 

política de jovens estudantes secundaristas 

Prof. Dr. Adair 

Ângelo Dalarosa 
2018 

Programa gestão para a aprendizagem: a atuação da Fundação Lemann nas 

políticas de formação em redes municipais de educação 

Profª. Drª. Michelle 

Fernandes Lima 
2018 

Ofício de professor: entre o artífice e o artista – uma análise Adorniana 
Profª. Drª. Luciane 

Neuvald 
2018 

O pedagogo na organização do trabalho pedagógico com ênfase no 

planejamento da escola itinerante caminhos do saber 

Prof. Dr. Marcos 

Gehrke 
2018 

Da educação como direito ao direito a educação: a desregulamentação 

como prática autoritária da política educacional no município de 

Chopinzinho-PR (2007-2015) 

Prof. Dr. Adair 

Ângelo Dalarosa 
2018 

A relação educação e agroecologia no MST: concepção, produção de 

materiais e o trabalho na escola 

Prof. Dr. Marcos 

Gehrke 
2018 

As bases teórico-metodológicas dos currículos de Geografia para os anos 

finais do ensino fundamental no Paraná (1990 – 2017) 

Prof. Dr. Marcos 

Gehrke 
2018 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação 

(PPGE). 
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APÊNDICE G: PROBLEMÁTICAS DE ESTUDO DOS EGRESSOS 2014-2018 DA 

LINHA 1 DO (PPGE/UNICENTRO) 

Egressos Problemáticas de estudo 

 

Egresso 1 Parceria público-privada 

Egresso 2 De que maneiras as pesquisas sobre Políticas Educacionais, com aporte teórico-metodológico em 

Gramsci, se apropriam do conceito de Estado. 

Egresso 3 A Gestão da Escola de Educação Básica na Modalidade de Educação Especial. 

Egresso 4 Quais são as dinâmicas de organização do tempo de trabalho, educação, descanso, Cultura e lazer 

dos trabalhadores/estudantes noturnos da educação básica da cidade de Guarapuava- PR? 

Egresso 5 Verificar as políticas de currículo para a disciplina de arte, quanto a concepções. 

Egresso 6 De que forma as políticas de formação de professores são apropriadas pelos cursos de formação 

inicial e como estes são estruturados a partir de tais políticas. 

Egresso 7 De que forma a formação continuada do PNAIC tem oportunizado o aperfeiçoamento da prática 

docente? 

Egresso 8 O campo da Didática no curso de Licenciatura em Educação do Campo 

Egresso 9 Por que os imigrantes poloneses se tornaram um empecilho para o projeto de nação e tiveram 

suas escolas alteradas ou fechadas pela política de nacionalização sendo que eram importantes 

economicamente para a modernidade? Como eles resistiram a essa política? 

Egresso 10 Como que os agentes públicos e privados atuaram no processo de elaboração da BNCC? 

Egresso 11 Qual a relação entre desenvolvimento, educação e a questão das mulheres nas recomendações da 

Cepal para a América Latina a partir dos anos 2000? 

Egresso 12 A ação do pedagogo na cotidianidade da escola 

Egresso 13 A vulnerabilidade social e a relação entre a família e a escola 

Egresso 14 A gestão da Escola de Educação básica no Estado do Paraná 

Egresso 15 Como surgiu o Programa de Desenvolvimento Educacional, concepção de formação continuada, 

implementação e contribuições na formação contínua dos gestores das instituições estaduais de 

ensino? 

Egresso 16 Qual a concepção de educação rural da FAO, isto é, seus fundamentos conceituais e as 

contradições ideológicas? 

Egresso 17 O problema de pesquisa foi a tripla jornada desenvolvida pela trabalhadoras/estudantes da EJA 

entre trabalho remunerado, estudos e trabalho doméstico. 

Egresso 18 A catequese antropológica nos materiais didáticos de catequese na Diocese de Guarapuava 

Egresso 19 O Eurocentrismo nas teorias críticas e não críticas do currículo 

Egresso 20 Como ocorre a relação público-privada entre a empresa fumageira Alliance One e a Associação 

de País é Mestres da Escola Rural Municipal José Bonifácio, no município de Rio Azul/PR? 

Egresso 21 A necessidade de compreender, diante da complexa atualidade dos territórios de reforma agrária 

em seu contexto social e as múltiplas influências que ocorrem sobre a educação escolar, como 

a escola pode contribuir com o desafio assumido pelo MST, de adotar a agroecologia como base 

científica para construção da Reforma Agrária Popular e para a formação da nova geração de 

camponeses, foi e é o fator que movimenta a elaboração desse trabalho 

Egresso 22 O currículo de Língua Portuguesa no Paraná 

Egresso 23 O trabalho do pedagogo na organização do trabalho pedagógico, na experiência de 

implementação do projeto político pedagógico da Escola Itinerante Caminhos do Saber. 

Egresso 24 Formação de professores para a inclusão 

Egresso 25 A problematização da atuação política dos estudantes secundaristas (Colégio Estadual Francisco 

Carneiro Martins) e as razões pelas quais se afirma que a escola não possa ser espaço para a 

prática política. 

Egresso 26 O ofício de professor, entre o artífice e o artista 

Egresso 27 Políticas de leitura; 

Egresso 28 Problemáticas de pesquisa, ou seja, a educação anarquista pelo viés chomskyano 

Egresso 29 Quais são as relações e contradições no trabalho com a leitura, do professor de Língua 

Portuguesa da Escola Campo, desde os manuais didáticos destinados pelo Estado, pelas 

empresas e pelos movimentos sociais? 

Fonte: Questionário online Os desafios das pesquisas em políticas educacionais no programa de pós-

graduação em educação (PPGE/UNICENTRO). 
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APÊNDICE H: APONTAMENTOS DOS EGRESSOS REFERENTES A 

FORMAÇÃO OFERECIDA NAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO  (PPGE/ 

UNICENTRO-PR) 

Egressos 5.Considera suficiente a formação oferecida nas disciplinas obrigatórias ( 

SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, FUNDAMENTOS E MÉTODOS 

DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO, e ESTADO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS) do 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/ UNICENTRO-PR) no que se refere 

aos aspectos teóricos e metodológicos da pesquisa (Método, metodologia, abordagens, 

teoria, etc) 

Egresso 1 Faltou um referencial mais abrangente na disciplina de Seminários. No geral depende 

muito do professor, poderia ser pensado um referencial mais amplo e “fixo”. 

Egresso 2 Proporcionaram os fundamentos teóricos necessários.  

Egresso 3 Considerando a carga horária acredito que não poderíamos ter avançado mais, entretanto, 

pensando na formação do pesquisador certamente as reflexões foram incipientes.  

Egresso 4 Ofertou apropriação dos métodos, teorias e concepções para qualificar a pesquisa e 

atuação docente.  

Egresso 5 Considero suficiente a formação recebida nas disciplinas obrigatórias, levando em 

consideração o nível de formação/mestrado e o tempo destinado para a realização das 

referidas disciplinas.  

Egresso 6 As disciplinas fundamentaram várias discussões que foram realizadas durante o processo 

de elaboração da dissertação. No caso me proporcionou já uma discussão relevante e 

essencial para seguir no processo de escrita.  

Egresso 7 As disciplinas de Fundamentos e métodos da Pesquisa em educação e Estado e Políticas 

educacionais contribuíram muito para que eu conseguisse realizar a pesquisa, visto que 

passei por momentos difíceis e recorria ao material estudado e as anotações das aulas. A 

disciplina de Seminários pouco ajudou, pois, as duas linhas cursavam juntas [...] Mas, a 

imaturidade intelectual foi o fato que causou as maiores dificuldades.  

Egresso 8 Considero suficiente tendo em vista as limitações próprias de qualquer programa de pós-

graduação, limitações do aluno tendo em vista elementos externos que interferem no 

processo. Acredito que sempre haverá necessidade de buscar melhorias em qualquer 

processo de pesquisa e ensino.  

Egresso 9 Em especial a disciplina de seminários foi falha  

Egresso 10 As disciplinas foram importantes, mas também considero importante que o aluno avance 

em seus estudos tendo autonomia, interesse e dedicação para pesquisar além do 

conhecimento disponibilizado e construído nas aulas.  

Egresso 11 A carga horária da disciplina não permite um aprofundamento teórico-metodológico, 

tendo em vista a diversidade [...]  

Egresso 12 Estas disciplinas são a base da pesquisa na pós-graduação, no entanto, nunca serão 

suficientes, pois cada pesquisador deverá determinar o caminho junto com o orientador e 

a descoberta deste caminho acontecerá no decorrer da pesquisa. 

Egresso 13 Todas as disciplinas ajudaram muito a pensar no problema de pesquisa e deram 

encaminhamentos adequados.  

Egresso 14 Minha disciplina de Métodos foi ineficaz, o professor dava muita ênfase na sua linha 

teórica e não trabalhava as demais com a mesma profundidade.  

Egresso 15 São três disciplinas que possibilitam lapidar nossos problemas de pesquisa. Pois, a maneira 

com que os professores encaminharam os trabalhos nos fizeram retornar sempre a 

problemática e a utilização dos autores.  

Egresso 16 As disciplinas me proporcionaram um bom aporte teórico.  

Egresso 17 As disciplinas de seminários... E fundamentos e métodos da pesquisa poderiam ter sido 

mais profundas teoricamente.  

Egresso 18 Conduzida de forma a oportunizar conhecimentos necessários para os caminhos da 

pesquisa.  

Egresso 19 Levando em consideração a pesquisa que desenvolvi, a discussão teórica sobre Estado, 

Política e Método é decorrente das disciplinas obrigatórias citadas acima, sobretudo a de 

Estado e Políticas e Métodos de Pesquisa, inclusive a bibliografia utilizada nessas 

disciplinas fazem parte do corpo teórico da dissertação.  
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Egresso 20 Dentro dos limites de tempo do programa, de acordo com os prazos e maturidade do 

pesquisador em questão, acho adequado. 

Egresso 21 Quanto a disciplina de Estado e Políticas Educacionais teve grande contribuição para a 

pesquisa desenvolvida. No entanto, as outras duas disciplinas em questão, foram 

praticamente insuficientes ao desenvolvimento da pesquisa, tanto que as questões que 

considerava importante foi necessário a busca fora da disciplina. Aqui entra a questão, de 

expectativa da disciplina, a qual esperava um processo, e o que aconteceu foi totalmente 

outro, que contribuiu para o conhecimento dos projetos dos colegas, para a apresentação 

do projeto, de fornecimento para a realização do projeto, mas em questões teóricas e 

metodológicas sentiu-se muita necessidade de fortalecimento.   

Egresso 22 Foram momentos de reflexão sobre a pesquisa.  

Egresso 23 Entendo que a disciplina de fundamentos e métodos, deveria nos dar uma visão mais clara 

das diferentes perspectivas epistemológicas e também dos métodos. Mas, não foi o que 

aconteceu. As demais também ficaram fragilizadas  

Egresso 24 A disciplina de método e fundamentos da pesquisa é essencial para a compreensão e 

desenvolvimento da pesquisa.  

Egresso 25 Excelente abordagem teórica. 

Egresso 26 Os professores buscaram, da melhor forma possível e dentro de suas experiências e 

conhecimentos teórico-metodológicos, ajudar os discentes nas suas pesquisas. Auxiliaram 

e conduziram, com as leituras oferecidas, para uma ampliação da capacidade de pesquisa, 

busca de dados/informações e análise dessas.  

Egresso 27 As disciplinas ofereceram as ferramentas necessárias ao pesquisador.  

Egresso 28 Dados os limites, de tempo limite para defesa e das Cargas horárias das disciplinas, elas 

servem como norteadores de materiais e referenciais gerais para pesquisa. 

Egresso 29 Suficiente, mas poderia ser mais aprofundada. Quando cursei estas disciplinas, a de Estado 

e Políticas Educacionais e de Seminários foram adequadas e contribuíram com os aspectos 

teóricos e metodológicos da pesquisa, porém a disciplina de Fundamentos e Métodos da 

Pesquisa em Educação, que deveria dar a base/sustentação para a pesquisa não 

proporcionou aprofundamento necessário em relação a estes aspectos. Isso se deve a 

forma/metodologia de trabalho de cada professor.  

Fonte: Questionário online Os desafios das pesquisas em políticas educacionais no programa de pós-

graduação em educação (PPGE/UNICENTRO). 

  



 

 

116 

 

APÊNDICE I: APONTAMENTOS DOS EGRESSOS REFERENTES A 

FORMAÇÃO OFERECIDA NAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO  (PPGE/ 

UNICENTRO-PR) 

Egresso 1 Ter clareza epistemetodológica, pois requer muito estudo e orientação.  

Egresso 2 Dificuldade da turma em geral, em entender que o método não é a técnica de pesquisa e 

sim o posicionamento sobre o objeto de pesquisa.  

Egresso 3 Tive dificuldade na coleta de dados.  

Egresso 4 Não se aplica.  

Egresso 5 Encontrar referências do campo teórico.  

Egresso 6 Sobre as Epistemologias da Política Educacional (análise do caráter científico da política 

educacional como campo teórico).  

Egresso 7 Não houve maiores dificuldades.  

Egresso 8 A maior dificuldade e que está relacionada a todas as especificidades acima respondidas 

é sistematizar a pesquisa para produzir o texto. Nesse momento, perspectiva e 

cosmovisão, teoria e método devem estar bem definidos.  

Egresso 9 Senti dificuldade em ter acesso às fontes que não foram citadas na própria BNCC. Que 

na verdade não chega a apresentar em qual referencial ou autores a própria BNCC se 

baseou.  

Egresso 10 Imaturidade intelectual e falta de acompanhamento.  

Egresso 11 Não encontrei outras dificuldades 

Egresso 12 A pergunta não ca.. [sic]. 
(Egresso 13 Sempre tive ajuda inconstitucional de minha orientadora  

Egresso 14 Não houve.  

Egresso 15 Nenhuma  

Egresso 16 A coleta de dados em função da não preocupação por parte das instituições que pesquisei 

em não registrar corretamente as informações.  

Egresso 17 Não houve  

Egresso 18 Uma dificuldade foi encontrar boas referência na biblioteca pobre da UNICENTRO.  

Egresso 19 Aprender sobre a publicização e de como a ajuda do mercado acaba por ser um nicho de 

mercado. Foi difícil eu compreender algumas questões que envolvem os interesses 

privados na esfera pública.  

Egresso 20  Não   

Egresso 21 Minhas maiores dificuldades ocorreram por conta da formação inicial não ser em 

pedagogia.  

Egresso 22 A disciplina de método e fundamentos da pesquisa é essencial para a compreensão e 

desenvolvimento da pesquisa.  

Egresso 23 Todas enumeradas acima são extremamente importantes e demandou comprometimento 

e muito estudo.  

Egresso 24 Dificuldades nas práticas de coleta e tratamento dos dados - (dúvidas como- seria melhor 

questionários? entrevista? etc.)  

Egresso 25 Penso que o mestrado abre portas, tão necessárias, para aprofundar os estudos numa 

continuidade posterior, mesmo que não esteja vinculado a um programa de pesquisa, 

mas indubitavelmente, é necessário esse aprofundamento posterior. Portanto, a única 

dificuldade é a falta de tempo para aprofundar ainda mais, contudo, isso é normal, a 

média do programa é de dois anos... 

Egresso 26 As dificuldades encontradas para o desenvolvimento da pesquisa, foram de caráter 

pessoal (saúde mental) o que não cabe no momento.  

Egresso 27 Não 

Egresso 28 Problemas referentes à sistematização dos dados coletados em campo  

Egresso 29 Considerando os desafios da pesquisa num aspecto mais geral: troquei meu objeto de 

estudo no segundo semestre do curso; trabalhar 40 horas reduzia o tempo de dedicação 

com a pesquisa; submissão ao comitê de ética, do comitê local foi para o nacional por se 

tratar de pesquisa internacional, depois retornou ao local.  

Fonte: Questionário online Os desafios das pesquisas em políticas educacionais no programa de pós-

graduação em educação (PPGE/UNICENTRO). 
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ANEXO A: PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA-CEP 
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ANEXO B: QUESTIONÁRIO DA PESQUISA ASPECTOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS DAS DISSERTAÇÕES DA LINHA 1, POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS, HISTÓRIA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO, DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO CENTRO-OESTE  (PPGE/UNICENTRO-PR) 
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ANEXO C: ENTREVISTA DA PESQUISA ASPECTOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS DAS DISSERTAÇÕES DA LINHA 1, POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS, HISTÓRIA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO, DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO CENTRO-OESTE  (PPGE/UNICENTRO-PR) 

 

ENTREVISTA PARA A PESQUISA “OS DESAFIOS DAS PESQUISAS EM 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

(UNICENTRO-PR)” 

 

Participantes: PROFESSORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO (UNICENTRO-PR) DA LINHA POLÍTICAS EDUCACIONAIS, HISTÓRIA E 

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

 

Esta coleta de dados é uma das ações da pesquisa da pesquisa de Mestrado em Educação do 

Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Os 

dados coletados serão analisados a partir de estudos sobre esta temática e o sigilo em relação aos 

entrevistados será mantido. Nessa direção, contamos com a sua colaboração para que possamos 

refletir sobre os desafios dos mestrandos referentes aos aspectos teóricos e metodológicos das 

pesquisas do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/ UNICENTRO-PR) desde seu 

surgimento em 2013, na linha de Políticas educacionais, História e Organização da Educação.  

O presente trabalho não objetiva avaliar as dissertações, mas tecer contribuições referentes 

aos aspectos teóricos e metodológicos das pesquisas em educação. A proposta de pesquisa parte da 

premissa de que o campo das Políticas Educacionais é complexo e abrangente, devido sua relação 

com outras áreas do conhecimento e seu processo constante de expansão e construção. Esse processo 

de ampliação gera muitas vezes, embates e empecilhos para esse campo de análise, que carece de 

estudos que contribuam para delimitação e compreensão das pesquisas em Políticas Educacionais, 

especialmente sobre os aspectos teóricos e metodológicos das pesquisas.  

 

 

 

 

1. Quais disciplinas relacionadas a pesquisa (aspectos teóricos e metodológicos) 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, UNICENTRO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, PROPESP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, PPGE 
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004/2013 – PPGE/UNICENTRO 
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ministrou no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/ UNICENTRO-PR)? 

Se sim quais? Comente como foi essa experiência? 

 

 

 

 

2. Sobre o processo de orientação, quais os principais desafios teóricos e metodológicos que 

você identifica nessa relação? 

 

 

 

 

 

3. Como você considera a formação para a pesquisa no Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGE/ UNICENTRO-PR)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acadêmica:  Luciane Chimel 

Telefones: (42) 999595608 

Orientadora: Profª. Drª. Michelle Fernandes Lima 


