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RESUMO 

 

A importância dos Mestrados Profissionais na área de Ensino de ciências se revela 

pelo reconhecimento de que eles proporcionam, aos professores em exercício, em 

especial, espaços formativos de reflexão e aplicação do conhecimento. Este trabalho 

surge no contexto do projeto “Pesquisa e formação em ensino de ciências e 

matemática: um recorte da produção acadêmica no nordeste e panorama de ação 

formativa na educação básica”, ligado ao programa Observatório da Educação, e 

cujo objetivo geral era realizar estudos de descrição, análise e avaliação da 

produção acadêmica dos Programas de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da 

UFRPE, UFRN e UEPB, bem como investigar as contribuições da formação 

continuada, em nível stricto sensu, de professores egressos para a melhoria da 

qualidade da Educação Básica. Buscou-se analisar um recorte da produção 

acadêmica do PPGECNM/UFRN, tomando como referência as dissertações das 

Ciências Naturais, defendidas entre os anos de 2005 e 2012, as quais tenham 

desenvolvido e aplicado produtos educacionais destinados a alunos do Ensino 

Médio. Mais especificamente buscou-se realizar uma caracterização geral das 

dissertações analisadas quanto a descritores básicos, compreender se e como os 

documentos oficiais que regulamentam a educação brasileira, especialmente a 

educação em ciências, subsidiaram o desenvolvimento das dissertações, e 

identificar como as atuais tendências para o ensino de ciências são abordadas e 

quais delas são utilizadas na elaboração do produto das dissertações. O 

levantamento de dados baseou-se na Análise documental, um tipo de abordagem 

qualitativa em que os documentos são objetos de estudo por si próprios. Os 

resultados revelaram que a maioria dos trabalhos foi desenvolvida em escolas 

públicas, sobre temas da física e da química. Durante a leitura analítica do texto das 

dissertações observou-se que, na sua construção, a maioria delas abordou, de 

alguma forma, documentos oficiais que regem o sistema brasileiro educacional, que 

os produtos constituem basicamente unidades de ensino e que as abordagens 

didáticas estão mais centradas na Experimentação e História e Filosofia da ciência.  

Palavras-Chave: Mestrado Profissional em Ensino de Ciências; Produto 

Educacional; Ensino de Física; Ensino de Química. 



ABSTRACT 

 

The importance of the Professionals Master in the field of science education is 

revealed by the recognition that they provide, to practicing teachers, in particular, 

training spaces for reflection and application of knowledge. This work appears in the 

context of the project "Research and training in teaching science and mathematics: a 

cutout of academic production in the northeast and overview of formative action in 

basic education" on the Centre for Education program, which main objective was to 

conduct studies description, analysis and evaluation of the academic production of 

Postgraduate Programs in Science Teaching of UFRPE, UFRN and UEPB and 

investigate the contribution of continuing education in stricto sensu level, of 

graduated teachers to improve the quality of basic education . We sought to examine 

a cut of academic production PPGECNM / UFRN, taking as reference dissertations of 

Natural Sciences, finished between the years 2005 and 2012, which have developed 

and applied educational products for high school students. More specifically we 

sought to conduct a general characterization of the dissertations analyzed for basic 

descriptors, to understand if and how the official documents governing the Brazilian 

education, especially science education, subsidized development of dissertations 

and identify current trends for science teaching are addressed and which ones are 

used in preparing the product of dissertations. The survey was based on 

documentary analysis, a type of qualitative approach in which the documents are 

objects of study in themselves. The results revealed that most of the work was 

developed in public schools, on subjects of physics and chemistry. During analytical 

reading of the text of the dissertations was observed that, in its construction, most of 

them addressed somehow, official documents governing the Brazilian educational 

system, that the products are basically teaching units and teaching approaches that 

are more focused on Experimentation and History and Philosophy of Science. 

 

KEYWORDS: Professional Master's in Science Teaching; Educational product; 

Physics Teaching; Chemistry Teaching 
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INTRODUÇÃO 
 

1. OS MESTRADOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENSINO 

A área de Ensino de Ciências e Matemática, na qualidade de área de 

avaliação da pós-graduação no Brasil, foi criada em setembro de 2000 pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Depois 

de uma década, em 2011, a referida área do conhecimento foi designada Área de 

Ensino (46) por decisão do Conselho Superior da CAPES, através da Portaria 

MEC/CAPES nº 83, de 6 de junho de 2011 compondo a grande Área Multidisciplinar, 

juntamente com Ciências Ambientais, Biodiversidade, e Nutrição.  

A partir da aprovação do primeiro curso de mestrado acadêmico em Ensino, 

Filosofia e História das Ciências (UFBA/UEFS1) em outubro de 2000, após um ano 

de sua criação (final de 2001), a área já contava com 1 Doutorado e 14 cursos de 

Mestrado, dentre eles, quatro (4) na modalidade profissionalizante. Nesse contexto 

destacamos o Mestrado Profissionalizante em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGECNM/UFRN), o 

primeiro nessa modalidade, aprovado pela área (46) de Ensino de Ciências e 

Matemática, na região Nordeste (NE) do Brasil2.  

Segundo definição da (CAPES), Mestrado Profissional (MP) é uma 

modalidade de Pós-Graduação stricto sensu voltada para a capacitação de 

profissionais, nas diversas áreas do conhecimento, mediante o estudo de técnicas, 

processos, ou temáticas que atendam a alguma demanda do mercado de trabalho3.  

Reconhecidos através da portaria CAPES/nº 80, de 16 de dezembro de 1998 

e regulamentados pela portaria normativa nº 17, de 28 de dezembro de 20094, os 

                                                             
1 Universidade Federal da Bahia e Universidade Estadual de Feira de Santana. 
2 O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (PPGEC/UFRPE) foi o primeiro programa aprovado na área (46) de Ensino de 
Ciências e Matemática, na região NE, porém, na modalidade acadêmico.  
3 http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/mestrado-profissional-o-que-e 
4 Revoga a Portaria nº 7 de 22 de junho de2009. 
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MPs já somam 3975 cursos distribuídos em diversas IES (Municipais, Estaduais e 

Federais) de todo Brasil.  

Especificamente na área 46, de acordo com o relatório de avaliação trienal 

2013, da CAPES, os MPs vêm crescendo e já somam 54 (maioria na área) dos 116 

cursos abrigados em 95 programas de pós-graduação (Figura 1). 

 

Figura 01: Evolução do número de Programas e Cursos de Pós-Graduação na Área de 
Ensino (2000-2012)  

 
                             Fonte: Capes, 2013 
 

 

Quando são analisados esses 54 cursos subdivididos nas 5 regiões 

brasileiras (figura 02), percebe-se que estão concentrados nas regiões Sul e 

Sudeste. A região Nordeste, em especial, abriga nove (9) cursos de MPs distribuídos 

em várias Instituições de Ensino Superior, da mesma forma que a região Centro-

Oeste. O Norte é a região com o menor número de cursos nessa modalidade.  

 

                                                             
5 Avaliação Trienal 2013 (2010-2012) Disponível em: http://www.capes.gov.br/36-
noticias/6689-resultados-da-avaliacao-da-capes-revelam-que-pos-graduacao-teve-
crescimento-de-23-no-trienio 
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Figura 02: Cursos de Pós-Graduação da Área de Ensino nas diferentes regiões do Brasil. 

 
                                    Fonte: Capes, 2013 
                                    Legenda: MP=Mestrado Profissional,  
                                    M=Mestrado Acadêmico; D=Doutorado 
 

 

Acredita-se que a expansão, em termos de criação de programas e cursos 

nessa modalidade na área 46, é dada pela necessidade de atender à grande 

demanda de profissionais que buscam ampliação da sua base de conhecimentos e 

reflexão da sua prática de atuação, sem sacrificar a sua inserção e permanência no 

mercado de trabalho. Isso porque os MPs na área de Ensino são cursos voltados 

para a formação de professores da educação básica.  

Para atender as especificidades dessa demanda, os cursos dessa 

modalidade possuem algumas peculiaridades que os distinguem dos cursos de 

natureza acadêmica. Nessa perspectiva, Moreira e Nardi (2009) esclarecem alguns 

aspectos sobre a caracterização dos MPs e, dentre eles, os autores citam aqueles 

relativos às cadeiras que devem compor a estrutura curricular do curso. Esta, deve 

conter disciplinas para formação específica em cada área do conteúdo (Química, 

Física e Biologia), mas também oferecer algumas que sejam comuns a todas as 

áreas. Em relação à oferta de vagas, os autores sobreditos chamam atenção para o 

fato de que a prioridade seja para professores em exercício, embora, havendo vagas 
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remanescentes, estas poderão eventualmente ser ocupadas por recém-formados 

desde que sejam licenciados. A duração do curso poderá ser de até 36 meses.  

Outras pontuações são feitas quanto à flexibilidade em relação ao local de 

funcionamento do curso; as atividades didáticas; a elaboração da dissertação e o 

conhecimento da realidade do local de trabalho do orientando, pelo seu orientador, 

no sentido de conhecer as dificuldades presentes e buscar estratégias para superá-

las. Entende-se que, entre outras coisas, essas distinções devam favorecer a 

permanência do professor, em sala de aula, durante sua pesquisa, tornando o local 

de trabalho do mestrando em Ensino de Ciências e Matemática, o seu “laboratório” 

de ensino e aprendizagem. “O foco do mestrado profissional em ensino deve estar 

na aplicação do conhecimento, não na produção do conhecimento, ou seja, no 

desenvolvimento, na pesquisa aplicada não na pesquisa básica” (MOREIRA e 

NARDI, 2009). Assim, o professor torna-se pesquisador da sua própria ação 

docente.  

Diante desse cenário, pode-se perceber a importância dada aos MPs na área 

de Ensino ao proporcionarem, ao profissional da educação, principalmente o 

professor em exercício, espaços formativos, de reflexão e aplicação do 

conhecimento científico. Assim, perante os atuais desafios e perspectivas da 

educação brasileira, os MPs contribuem e muito ainda têm a contribuir para o 

avanço na melhoria do ensino nessa área. Uma das contribuições dessa modalidade 

de pós-graduação, é o relato descritivo e analítico de “implementação de estratégias 

ou produtos de natureza educacional, visando à melhoria do ensino em uma área 

específica de Ciências ou Matemática” (MOREIRA E NARDI, 2009). 

A explicitação dos formatos que poderão ser apresentados os trabalhos de 

conclusão do curso de Mestrado Profissional, independente da sua natureza, 

remetem a algumas possibilidades, quais sejam: dissertação; revisão sistemática e 

aprofundada da literatura; artigo; projetos técnicos; desenvolvimento de aplicativos, 

de materiais didáticos e instrucionais e de produtos; relatórios finais de pesquisa, 

softwares, estudos de caso (Brasil, 2009). 

No MP em ensino de ciências e Matemática, entretanto, o trabalho de 

conclusão deve “necessariamente, gerar um produto educacional que possa ser 
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disseminado, analisado e utilizado por outros professores” (MOREIRA e NARDI, 

2009). Nisso consiste o diferencial dos mestrados profissionalizantes na área de 

ensino de ciências. 

 

1.1 O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS 
E MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
(PPGECNM/UFRN) 

Aprovado pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da 

UFRN através da resolução Nº 052/2001de 16 de outubros de 20016, o 

PPGECNM/UFRN teve suas atividades iniciadas no 1º semestre do ano 2002. 

Vinculado ao Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET/UFRN), o programa 

abriga o curso de Mestrado Profissionalizante em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática, estando voltado para a formação de professores em exercício, das 

áreas de conteúdo da Física, Química, Biologia, Ciências e da Matemática, tanto na 

Educação Básica, como no Ensino Superior, preferencialmente, na rede pública de 

ensino. 

Nessa constituição, o PPGECNM/UFRN vem atualmente desenvolvendo estudos 

em três linhas de pesquisa:  

• Educação em Astronomia e Ciências da Terra – dedica-se à investigação dos 

processos de ensino e aprendizagem das Ciências Naturais com ênfase em 

conteúdos da Astronomia, Ciências Espaciais e da Terra, tendo como base 

Etnoastronomia e a Astronomia Cultural numa perspectiva socioambiental.  

• Ensino e Aprendizagem de ciências naturais e matemática – com o propósito 

de discutir questões relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem das 

Ciências Naturais (Física, Química, Biologia) e da Matemática. Inserem-se 

nesta perspectiva estudos que visam desenvolver metodologias e estratégias 

para o ensino e aprendizagem relativos à educação básica e ao ensino 

superior, à formação inicial e continuada. 

•  História, Filosofia e Sociologia da Ciência no Ensino de Ciências Naturais e 

da Matemática - enfatiza questões relacionadas à História, Filosofia e 

                                                             
6 http://www.sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf 
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Sociologia das Ciências e da Matemática e ao seu uso como estratégia 

didática. Focaliza a contribuição desses elementos ao processo de ensino e 

aprendizagem das Ciências Naturais e da Matemática7. 

Os projetos de investigação a elas vinculados contemplam questões relativas ao 

Ensino de Ciências e Matemática em suas dimensões filosófica, epistemológica, 

histórica e sociocultural.  A partir de uma das linhas, os mestrandos desenvolvem 

seus trabalhos de pesquisa, contemplando uma ou mais dessas dimensões. 

 

2. DOCUMENTOS OFICIAIS QUE PROPÕEM CURRÍCULOS PARA O ENSINO 
MÉDIO 

A lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) instrumento normatizador do 

Sistema Brasileiro Educacional, foi mencionada pela primeira vez no texto da 

Constituição Federal Brasileira de 1934 entre as competências legislativas da União 

– de acordo com o artigo 5º, item XIV. A primeira LDB (LEI Nº 4.024) foi publicada 

em 20 de Dezembro do ano de 1961 pelo então presidente João Belchior Marques 

Goulart. Dez anos mais tarde estaria sendo sancionada a segunda LDB (Lei 5.692), 

de 11 de Agosto de 1971. Essa esteve em vigor até a promulgação, 25 anos depois, 

da versão mais recente da LDB (Lei Nº 9.394/96). 

Muitas discussões e mudanças existiram a respeito das políticas educativas 

brasileiras, durante a década de 1990, resultando nas reformas educacionais desse 

período. Foi nesse contexto que a atual LDB foi criada, em conformidade com o que 

está estabelecido na Constituição Federal de 1988. Especificamente, o artigo 87 da 

LDB instituiu, a contar um ano da data de publicação da referida lei, a Década da 

Educação. Ficaria assim a União incumbida de elaborar o Plano Nacional de 

Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (art. 

9º, item I), com diretrizes e metas a serem alcançadas nos dez anos seguintes.  

Em 11 de fevereiro de 1998, o Poder Executivo enviou ao Congresso 
Nacional a Mensagem 180/98, relativa ao projeto de lei que "Institui o 
Plano Nacional de Educação". Iniciou sua tramitação na Câmara dos 
Deputados como Projeto de Lei nº 4.173, de 1998, apensado ao PL 

                                                             
7 Informações disponíveis no site do PPGECNM: 
http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/apresentacao.jsf?lc=pt_BR&id=134  
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nº 4.155/98, em 13 de março de 1998. (BRASIL, 2000) 

O projeto de lei tramitou por dois anos no congresso nacional – 1998 a 2000 – 

tendo sido aprovado em 09 de janeiro de 2001 (Lei nº 10.172), vigente até o ano de 

2010. O novo projeto de lei do Plano Nacional de Educação PL nº 8.035/2010 para o 

decênio 2011-2020 foi aprovado, após três anos de discussão, pela Lei nº 13.005, 

de 25 de junho de 2014. Uma das dez diretrizes do plano é o estabelecimento de 

meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto 

Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com 

padrão de qualidade e equidade; 

Retomando à década de 1990, também são frutos das reformas na educação, 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) instituídas pela 

resolução CEB nº 3, de 26 de Junho de 1998. Em conformidade com a Lei 9.394/96: 

Se constituem num conjunto de definições doutrinárias sobre 
princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na 
organização pedagógica e curricular de cada unidade escolar 
integrante dos diversos sistemas de ensino, em atendimento ao que 
manda a lei, tendo em vista vincular a educação com o mundo do 
trabalho e a prática social, consolidando a preparação para o 
exercício da cidadania e propiciando preparação básica para o 
trabalho. (BRASIL, 1998) 

Após várias atualizações, em 30 de janeiro 2012, através da resolução nº 2 

CNE/CEB, ficam definidas as DCNEM a serem observadas na organização curricular 

pelos sistemas de ensino (art. 1º). Aplicadas a todas as formas e modalidades de 

Ensino Médio (parágrafo único) e articuladas com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica, reúnem princípios, fundamentos e 

procedimentos, definidos pelo Conselho Nacional de Educação – art. 2º (BRASIL, 

2012).  

Atendendo ao processo de reforma curricular proposta pela LDBEM e 

regimentada pelas DCNEM de 1998 e como estratégia para propaga-la, são 

propostos os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), 

objetivando também orientar o professor, na busca de novas abordagens e 

metodologias (BRASIL,1999). 

Nesse mesmo contexto e com um caráter mais de implementação, porém não 

normativo, no final de 2002, foram publicadas as Orientações Educacionais 
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Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+. “Através de 

exemplos e estratégias de trabalho, busca aprofundar a proposta inicial que foi 

apresentada nos PCNEM”. (KAWAMURA; HOSOUME, 2003). Assim, objetivando 

facilitar a organização do trabalho escolar, em termos das diferentes áreas de 

conhecimento, o PCN+ é dirigido aos docentes e à toda a escola.  Discute questões 

que vão desde a reforma do currículo, revisão do Projeto Pedagógico da escola 

perpassando pela Formação Profissional Permanente dos Professores.  

 Outras publicações do Ministério da Educação, através da Secretaria de 

Educação Básica, como as Orientações Curriculares para o Ensino Médio OCEM e a 

coleção Explorando o ensino, podem ser citadas. Esses materiais objetivam apoiar 

as práticas pedagógicas dos professores da educação de nível Médio. Além de 

programas que objetivam a melhoria dessa etapa da educação básica nas escolas 

estaduais, como o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI). Este possui um 

documento próprio que orienta as escolas na elaboração de um redesenho curricular 

que contemplem pressupostos inovadores.  

De acordo com (RICARDO, 2001) 

Conforme os PCNs, o professor é o maior protagonista de qualquer 
reforma de ensino. Dessa forma, é importante que haja uma 
compreensão pelos docentes das dimensões da proposta contida 
nos documentos do MEC, LDB, DCNEM e PCNs.  

Compartilhando do mesmo pensamento do autor supracitado, sentiu-se a 

necessidade de identificar se e de que forma, os documentos oficiais que regem o 

sistema brasileiro de educação, estão influenciando nas pesquisas desenvolvidas no 

âmbito do PPGECNM/UFRN. Estão incluídos nesses documentos a LDB, os 

Parâmetros Curriculares, bem como aqueles elaborados para subsidiar as reflexões, 

construções, reelaborações e práticas pedagógicas do profissional de Educação que 

atua no nível médio da educação básica. Para atender a esse objetivo foram 

analisadas 17 dissertações de mestrado, objeto deste estudo. Essa identificação foi 

feita analisando-se a construção do texto dissertativo, observando-se quais desses 

documentos estão sendo contemplados; Em que momento foram citados e com qual 

objetivo; se os produtos educacionais são justificados com base a atender alguma 

dimensão previstas nas orientações são os pontos que analisamos nas 

dissertações. 
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Para essa identificação foram realizadas leituras cuidadosas das 

dissertações, inicialmente pelas referências bibliográficas para se ter uma ideia 

prévia de quais documentos tinham sido contemplados nos textos.  

 

2.1 A INFLUÊNCIA DOS DOCUMENTOS OFICIAIS SOBRE A PESQUISA EM 
ENSINO DE CIÊNCIAS NO PPGECNM/UFRN 

Compreendendo a importância dos documentos oficiais na orientação da 

prática pedagógica do profissional da educação, assumimos o posicionamento de 

que alguém que desenvolve pesquisa na área de ensino deva compreender os 

pressupostos pedagógicos contidos na legislação que norteia a educação no Brasil. 

Desse modo as reflexões e propostas previstas na legislação vigente devem estar 

expressos na escrita do texto acadêmico e consequentemente contempladas na 

elaboração do produto educacional.  

 

3. RELAÇÕES DA PESQUISA COM O PROGRAMA OBSERVATÓRIO DA 
EDUCAÇÃO 

Em um contexto no qual professores envolvidos nos programas de pós-

graduação podem submeter propostas de projetos de estudos e pesquisas às 

agências de fomento e desenvolvimento para a pesquisa na pós-graduação no 

Brasil, destacamos o Programa em que se insere esta pesquisa. O Observatório da 

Educação (OBEDUC), resultante da ação conjunta entre a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP e a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade -  SECAD foi instituído pelo 

Decreto Nº 5.803, de 8 de junho de 2006. Através de financiamento específico, o 

programa tem por finalidade fomentar estudos e pesquisas sobre a produção 

acadêmica e a formação de recursos pós-graduados em educação, em nível de 

mestrado e doutorado, conforme está prescrito no art. 3º do referido decreto: 

O Observatório da Educação compõe-se de núcleos de professores 
e pesquisadores, preferencialmente multidisciplinares, de instituições 
de educação superior, públicas e privadas, vinculados a programas 
de pós-graduação stricto sensu que desenvolvam linhas de pesquisa 
voltadas à educação, em torno de pelo menos um dos seguintes 
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eixos temáticos:  

I - educação básica; 

II - educação superior; 

III - educação profissional; 

IV - educação continuada; e 

V - educação especial. (BRASIL, 2006) 

 

Nesse contexto, por iniciativa de um conjunto de professores que formularam 

um projeto e o submeteram ao edital 001/2008 - CAPES/INEP/SECAD, foi aprovado 

junto ao Programa Observatório da Educação, o projeto intitulado: “Pesquisa e 

formação em ensino de ciências e matemática: um recorte da produção acadêmica 

no nordeste e panorama de ação formativa na educação básica”. Esse projeto foi 

constituído em rede entre o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (PPGEC/UFRPE), o Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (PPGECNM/UFRN) e o Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências e Matemática da Universidade Estadual da Paraíba (MPECM/UEPB). 

O objetivo geral do projeto8 era realizar estudos de descrição, análise e 

avaliação da produção acadêmica dos Programas de Pós-Graduação da UFRPE, 

UFRN e UEPB, bem como investigar as contribuições da formação continuada, a 

nível stricto sensu, de professores egressos para a melhoria da qualidade da 

Educação Básica.  

Assim, durante o período em que o projeto esteve em vigência, foram 

realizados estudos de aprofundamento teórico; organização dos instrumentos de 

coleta dos dados das pesquisas; estudos da produção acadêmica do 

PPGECNM/UFRN; investigação do perfil e da atuação do egresso, bem como a 

identificação do seu campo de atuação. À medida que os dados eram coletados, o 

grupo de pesquisa que compunha o projeto produzia trabalhos científicos 

objetivando a publicação dos dados. Desse processo, foram geradas três (3) 

                                                             
8 O projeto foi finalizado em dezembro de 2012. 
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dissertações de mestrado9, diversas publicações em eventos científicos10 e capítulo 

de livro11.  

A autora deste trabalho, durante todo seu percurso no mestrado, esteve 

ligada ao projeto como bolsista de pós-graduação.  

 

4. QUESTÕES DE PESQUISA 

Estudos que remetam a análises de produções oriundas de programas de pós-

graduação podem colaborar de maneira eficiente com a avaliação e revisão de 

metas desses programas e muitos aspectos foram levantados e avaliados pelo 

grupo de trabalho envolvido no Projeto. No contexto do projeto “Pesquisa e 

formação em ensino de ciências e matemática: um recorte da produção acadêmica 
                                                             
9 MATOS, M. R. P. A formação pós-graduada em Ensino de Ciências Naturais e Matemática de 
docentes do IFRN: implicações na atuação docente. Natal/RN, Universidade Federal do Rio grande 
do Norte, 2011. 
SANTOS, I.M. A identidade do PPGECNM na formação continuada de professores de matemática. 
Natal/RN, Universidade Federal do Rio grande do Norte, 2012. 
BARROS, W. I. T. S. Caracterização da área de Ensino de Biologia e Ciências no Mestrado 
Profissional da UFRN a partir das dissertações. Natal/RN, Universidade Federal do Rio grande do 
Norte, 2012. 
10 NORONHA, C. A. ; SILVA, M. G. L. . Pesquisa e Formação em Ensino de Ciências e Matemática: 
um recorte da produção do Mestrado Profissionalizante da UFRN. In: VI Taller Internacional 
Universidad, Ciencia y Tecnologia, 2010, Havana. Anais do 7o. Congreso Internacional de Educacion 
Superior. Havana: ICAIC, 2010. v. 1. p. 1-10. 
SILVA, M. G. L. ; ARAÚJO, M. F. F. ; NORONHA, C. A. . O estado da arte do mestrado profissional 
em Ensino de Ciências e Matemática da UFRN a partir das dissertações e perfil dos egressos. 
Enseñanza de las Ciencias, v. extra, p. 1-19, 2013. 
SANTOS ; OLIVEIRA, R. L. . O estudo dos números complexos nas dissertações do PPGECNM da 
UFRN. In: XIII CIAEM - Conferência Interamericana de Educação Matemática 50 anos, 2011, 
Recife/PE. XIII CIAEM - Conferência Interamericana de Educação Matemática 50 anos. Recife, 2011. 
v. 1. 
CARVALHO, R. B. ; ANDRADE, R. L. ; MONTENNEGRO, L. A. ; SILVEIRA, M. L. . Mapeamento dos 
Focos Temáticos Apresentados em Dissertações do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências Naturais e Matemática de 2004 a 2010 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 
UFRN. In: VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 2011, Campinas. Atas do 
VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 2011. 
OLIVEIRA, R. L. . História da Matemática e Ensino: Um Estudo nas Dissertações do PPGECNM 
defendidas de 2004 a 2009. In: 6º Encontro Luso-Brasileiro se História da Matemática, 2011, São 
João Del Rei/Mg. 6º Encontro Luso-Brasileiro de História Da Matemática, 2011. v. 1. p. 35-36. 
SILVA, M. G. L. ; CARVALHO, R. B. ; OLIVEIRA, R.L. . Caracterização dos produtos e dissertações 
em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN, Brasil. In: VIII Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação em Ciências, 2011, Campinas. VIII ENPEC. Campinas: Abrapec, 2011. v. 1. 
p. 1-9. 
11 SILVA, M. G. L. ; NORONHA, C. A. ; ARAÚJO, M. F. F. . 10 anos do mestrado profissional em 
Ensino de Ciências e Matemática da UFRN: revelando novas fronteiras. In: Marcia Gorette Lima da 
Silva; Adriana Mohr; Magnólia Fernandes F. Araújo. (Org.). Temas de ensino de Formação de 
professores de ciências. 1ed.Natal: EDUFRN, 2012, v. 1, p. 11-32. 
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no nordeste e panorama de ação formativa na educação básica” foram traçadas as 

seguintes questões de pesquisa desta dissertação:  

ü Como se caracterizam as dissertações de mestrado da área das Ciências 

Naturais, defendidas no âmbito do PPGECNM/UFRN e seus produtos 

educacionais, entre os anos de 2005 a 2012? 

ü De que forma as dissertações de mestrado da área das Ciências Naturais, 

defendidas no âmbito do PPGECNM/UFRN entre os anos de 2005 a 2012, 

abordam os documentos oficiais que regem a educação brasileira? 

ü Quais abordagens didáticas são reveladas a partir dos Produtos Educacionais 

propostos?  

5. OBJETIVOS 

Esta pesquisa buscou analisar um recorte da produção acadêmica do 

PPGECNM/UFRN, tomando como referência 17 dissertações das Ciências Naturais, 

defendidas entre os anos de 2005 e 2012, as quais desenvolveram e aplicaram 

produtos educacionais destinados a alunos do Ensino Médio.  

Foram objetivos específicos deste trabalho: 

- Realizar uma caracterização geral das dissertações selecionadas quanto a 

descritores básicos (ano de defesa, instituição de aplicação, área de Conteúdo do 

currículo e tipo de Produto Educacional).  

- Compreender se e como os documentos oficiais que regulamentam a educação 

brasileira, especialmente a educação em ciências, subsidiaram o desenvolvimento 

das dissertações avaliadas (2005-2012).  

- Avaliar que abordagens didáticas do ensino de ciências são utilizadas na 

elaboração dos produtos das dissertações.  

- Caracterizar os produtos educacionais das dissertações do PPGECNM no 

período 2005-2012.  
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6. PERCURSO METODOLÓGICO  

Quanto ao método de recolha e análise de dados, a caracterização desta 

pesquisa está baseada na Análise documental, uma vez que se lançou mão de 

documentos (dissertações), registros escritos que foram abordados como fonte de 

informação. Essa é um tipo de abordagem qualitativa em que os documentos são 

objetos de estudo por si próprios (Bell, 2005).  A análise desses documentos implica 

em várias averiguações, ações e transformações dos dados recolhidos com o 

objetivo de atribuir-lhes significados relevantes relacionados às questões de 

investigação (Flores 1994). No que se refere à estruturação das categorias de 

análise e posterior determinação dos percentuais, foram utilizados alguns elementos 

da análise de conteúdo de (Bardin, 2011).  

De modo geral a pesquisa foi desenvolvida em 3 etapas. A primeira delas foi 

dedicada à construção e apresentação da caracterização das dissertações que 

fazem parte do recorte desta pesquisa, segundo alguns descritores do Centro de 

Documentação em Ensino de Ciências CEDOC: (Ano de defesa; Área de Conteúdo) 

e outros (Tipo de Instituição; Tipo de Produto) criados no âmbito do projeto 

“Pesquisa e formação em ensino de ciências e matemática: um recorte da produção 

acadêmica no nordeste e panorama de ação formativa na educação básica”. 

Na segunda etapa realizou-se uma caracterização mais específica quanto à 

abordagem dos documentos oficiais que regem a educação brasileira, nos textos 

dissertativos e a terceira etapa corresponde a uma análise dos produtos 

educacionais de dissertação de mestrado do PPGECNM, com o objetivo de revelar 

as tendências atuais do Ensino de Ciências presentes nas dissertações. 

 

ETAPA 1 – IDENTIFICAÇÃO E OBTENÇÃO DAS CÓPIAS DAS DISSERTAÇÕES 
RELACIONADAS AO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS, DEFENDIDAS NO 
PPGECNM/UFRN, NO PERÍODO DE 2005 A 2012 

Todas as cópias das dissertações utilizadas por nós estão disponíveis no sitio 

eletrônico do PPGECNM/UFRN12. A identificação das dissertações foi feita, 

inicialmente, através da leitura dos seus resumos. A maior parte deles apresentava, 

                                                             
12 http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=134 
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de forma clara, as informações necessárias para que pudéssemos incluí-lo no 

recorte desta pesquisa. Ou seja, o resumo informava que a dissertação havia 

desenvolvido pesquisa na área das Ciências Naturais; gerado um produto 

educacional aplicado; destinada ao aluno do ensino médio.  

Outros resumos, entretanto, apresentavam somente alguns indicativos de que 

continham os requisitos necessários à nossa investigação e, nesses casos, a 

confirmação só pôde ser feita através da leitura do conteúdo interno da dissertação 

e não só do resumo exposto na página eletrônica do programa. Esses foram os 

casos em que o resumo informava, por ex., que a pesquisa estava relacionada ao 

Ensino Médio, mas deixou de informar se havia gerado um produto destinado ao 

aluno ou ao professor.  

Assim, o corpus desta pesquisa é composto pelas dissertações relacionadas 

com o ensino de Ciências Naturais, que tenham elaborado e aplicado produto 

educacional destinado ao aluno do Ensino Médio, defendidas no PPGECNM/UFRN 

entre os anos de 2005 a 2012.  

Tendo sido reconhecido pela CAPES em 2001 e com suas atividades iniciadas 

em 2002, as primeiras defesas ocorreram em 2004, porém foi a partir de 2005 que 

houve trabalhos relacionados ao recorte desta pesquisa. Já o ano de 2012 

corresponde o período exequível para a análise do material selecionado.  

Concluída a triagem, foram identificadas, dentro do período delimitado, 

dezessete (17) dissertações que se tornaram objeto da nossa investigação. 

  

CARACTERIZAÇÃO DAS DISSERTAÇÕES SELECIONADAS 

A catalogação das informações bibliográficas e a análise das dissertações a 

partir da Ficha de Classificação Individual de cada documento foram realizadas no 

âmbito do projeto vinculado ao Observatório da educação, como já mencionado em 

sessões anteriores. Essa foi uma das etapas do referido projeto, do qual a 

pesquisadora foi membro integrante e, consequentemente, conhecedora do material 

analisado. 

Para essa etapa de classificação, foi utilizada uma ficha (Anexo B) 

semelhante à elaborada por Teixeira (2008), contendo os descritores já 
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consolidados pelo (CEDOC). Porém, no contexto do projeto do Observatório, foram 

propostos outros descritores que vão além dos encontrados no CEDOC. Isso 

aconteceu diante da necessidade de atender as especificidades do nosso material.  

Segundo Megid Neto (1999) descritor é o termo utilizado para indicar 

aspectos que serão analisados na caracterização, descrição e análise das 

dissertações e teses que estão a compor um estudo. À vista disso, esses descritores 

são indicadores que revelam aspectos a serem observados na classificação e 

descrição desses documentos. o caso desta investigação foram utilizadas somente 

dissertações de mestrado. 

 

Para esta primeira etapa, os descritores empregados foram:  

Ano de Defesa 
 
Tipo de instituição 
Classificação das respectivas instituições escolares onde os produtos educacionais 

foram aplicados, quanto à sua natureza administrativa: públicas (municipais, 

estaduais ou federais) ou privadas. 

Esse descritor é uma reelaboração13, no sentido de que se tentou dar um 

novo significado ao descritor Instituição e Unidade Acadêmica, pertencente ao grupo 

de descritores do CEDOC. Para esse centro de documentação, esse descritor é 

utilizado com fins de classificar: a instituição de origem do trabalho; unidade 

acadêmica; natureza administrativa; tipo de programa de pós-graduação (acadêmico 

ou profissional) (Megid Neto, 1998). Nesse sentido, para nós, o mencionado 

descritor do CEDOC não é significativo, visto que nosso foco está no estudo das 

dissertações de mestrado desenvolvidas num programa específico de Pós-

Graduação de uma única instituição - PPGECNM/UFRN. 

 
Área de conteúdo do currículo 

• Física 

• Química 

                                                             
13 Reelaboração proposta no âmbito do projeto “Pesquisa e formação em ensino de ciências 
e matemática: um recorte da produção acadêmica no nordeste e panorama de ação 
formativa na educação básica” – núcleo UFRN. 
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• Biologia 

• Astronomia 

 
Subáreas privilegiadas nos trabalhos 

No desenvolvimento da leitura analítica dos textos completos dos trabalhos, 

buscamos identificar quais os conteúdos específicos, dentre os numerosos 

conteúdos e assuntos pertencentes ao ensino das Ciências, foram mais 

contemplados nas dissertações.  

  As subáreas obtidas para esse descritor foram estabelecidas a partir da 

consulta dos livros didáticos aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático – 

PNLDEM 201214 para o triênio 2012, 2013 e 2014. Com efeito, consultamos os livros 

na busca de uma forma de sistematização dos conteúdos pertencentes às 

disciplinas específicas. Desse modo conseguimos estabelecer as subáreas, que a 

nosso ver, podem ser consideradas os grandes blocos/unidades de estudos 

pertencentes a uma determinada área, nos quais estão inseridos os conteúdos mais 

específicos relacionados a essas subáreas.   

 Desse modo, à medida que eram identificados os conteúdos trabalhados nas 

dissertações, iam sendo alocados às subáreas às quais eles pertenciam. Assim, as 

subáreas estabelecidas foram as seguintes: 

  
Quadro 01: Subáreas do conteúdo escolar referentes ao ensino de Física e ao ensino de 

Química. 

SUBÁREAS Estudos relacionados a um ou mais 
conteúdos relativos à: 

FÍSICA  

MECÂNICA Cinemática; Leis de Newton; Leis de 
Conservação. 

FÍSICA TÉRMICA - Temperatura – dilatação – gases.  
- Calor 

ÓPTICA - Óptica e ondas 
ELETRICIDADE - Campo e potencial elétrico 

- Circuitos elétricos 
MAGNETISMO - Eletromagnetismo 
FÍSICA MODERNA E 
CONTEMPORÂNEA 

-Teoria da Relatividade e Física 
Quântica; Física Nuclear 

                                                             
14 Para saber mais, consultar http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-de-livro-
didatico/item/2988-guia-pnld-2012-ensino-m%C3%A9dio 
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FISICA GERAL 
- Quando o trabalho abordou a Física, 
em termos gerais, sem se preocupar 
com um conteúdo ou conceito de 
modo específico. 

QUÍMICA  

QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA  

Matéria e suas transformações 
Modelos Atômicos 
Classificação periódica dos elementos 
Ligações e geometria molecular 
Funções Inorgânicas 
Reações Químicas  
Massa atômica, molecular e Mol 
Estudo dos gases  
Cálculos químicos e estequiometria 

FÍSICO-QUÍMICA 

Dispersões e Soluções 
Propriedades Coligativas 
Termoquímica 
Cinética Química 
Equilíbrio Químico 
Eletroquímica 
Reações nucleares 

QUÍMICA ORGÂNICA 

Hidrocarbonetos  
Funções Orgânicas  
Estrutura e propriedades físicas dos 
compostos orgânicos 
Isomeria  
Reações Orgânicas 
Compostos orgânicos naturais  
Polímeros sintéticos 
 

QUIMICA GERAL 
Quando o trabalho abordou a 
Química, em termos gerais, sem se 
preocupar com um conteúdo ou 
conceito de modo específico. 

 

 

Tipo de produto 
Esse descritor revela os tipos de produtos educacionais que estão sendo gerados a 

partir das pesquisas desenvolvidas no programa de pós-graduação. 

Os indicadores para esse descritor são: 

• Unidades/sequências didáticas 

• Plano de aula 

• Apostila 

• Recurso didático (jogos, softwares) 
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• Material de apoio ao professor 

• Objetos de aprendizagem 

• Relatório técnico 

• Blog de apoio ao professor 

• Proposta curricular.  

 
ETAPA 2 - ABORDAGEM DOS DOCUMENTOS OFICIAIS QUE REGEM A 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA, NOS TEXTOS DISSERTATIVOS 

Nesta etapa foi realizada uma caracterização mais específica quanto à 

abordagem dada aos documentos oficiais que regem a educação brasileira, nos 

textos dissertativos, a partir de categorias que foram emergindo durante a leitura 

desses textos. Essas categorias foram: 

ü Consideram os princípios pedagógicos estruturadores do currículo. 

ü Destacam competências e habilidades relativas às áreas de conhecimento. 

ü Apresentam justificativas para o(s) conteúdo(s) selecionado(s). 

ü Criticam os documentos. 

ü Não abordam os documentos. 

 

ETAPA 3 - ANÁLISE DOS PRODUTOS EDUCACIONAIS DE DISSERTAÇÃO DE 
MESTRADO DO PPGECNM 

Esse tipo de análise, que incide sobre produtos de dissertação, é peculiar aos 

mestrados profissionais, uma vez que, de acordo com a portaria normativa Nº17 

CAPES/MEC, a elaboração do produto é qualidade requerida ao trabalho de 

conclusão do curso. Portanto, essa etapa procurou cumprir o terceiro objetivo desta 

dissertação, ao elaborar um instrumento que permitisse analisar, um conjunto 

específico de produtos de dissertação. Buscando compreender aquilo que os 

caracteriza enquanto produto educacional, destinado ao ensino na área das 

Ciências Naturais, o instrumento desenvolvido foi uma ficha de análise, como mostra 



29 
 

o modelo apresentado no Apêndice A. 

Nas dissertações do PPGECNM/UFRN, os produtos podem ser identificados 

basicamente pela composição de dois grupos distintos em relação à disposição na 

dissertação, a saber: aqueles que estão dispostos no corpo da dissertação; ou 

constituindo um objeto em si, integrando os apêndices ou em outro volume 

independente. Isso já havia sido observado por Silva et al. (2012). 

Independentemente do local em que se encontram estruturados, toda a análise foi 

realizada a partir da leitura integral do texto da dissertação na qual se fazia 

referência ao produto. Isso se fez necessário para que se pudessem acessar os 

detalhes das informações contidas no corpo do texto, de forma a complementar a 

análise do produto, no caso em que as formas eram destacadas da dissertação. Por 

outro lado, todas as dissertações apresentam o relato da experiência de intervenção 

com o produto.  

Em relação às abordagens didáticas no ensino das ciências que poderiam ser 

reveladas a partir da análise dos produtos, foram estabelecidas algumas categorias, 

que compõem linhas temáticas para o desenvolvimento de pesquisas em Ensino de 

Ciências, utilizadas normalmente pela Associação Brasileira de Pesquisa em 

Educação em Ciências – ABRAPEC em seu congresso bianual. Essas categorias 

foram:  

• Modelos e modelagens  

• Ensino por Investigação 

• Experimentação 

• História e Filosofia da Ciência 

• Educação em espaços não-formais 

• Tecnologias da informação e comunicação  

• Educação para o desenvolvimento sustentável 

• Abordagens CTS 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

7.1 PERFIL DAS DISSERTAÇÕES 

A figura 03 apresenta o perfil das dissertações objeto de estudo desta 

pesquisa, segundo os descritores Ano de defesa e Instituição onde a pesquisa foi 

aplicada 

Figura 03 – Caracterização das dissertações do PPGECNM/UFRN segundo os descritores 

básicos Ano de defesa e Instituição. 

 
               Fonte: própria 
 
 

A média de dissertações defendidas no período de 2005 a 2012 foi de 3 

dissertações por ano, com exceção dos anos de 2009 e 2011, em que não foram 

desenvolvidos trabalhos na linha de investigação estabelecida nesta pesquisa. 

Portanto, esse resultado revela que nos anos de 2009 e 2011 não houve produção 

de material educacional voltado ao ensino e aprendizagem na área das Ciências 

Naturais e destinados ao aluno do Ensino Médio. Contudo, em 2009, houve as 

defesas de três dissertações no PPGECNM/UFRN: uma delas da área da 

Matemática e as outras duas da área das ciências, mas que apresentavam foco de 

pesquisa na formação continuada de professores, portanto divergindo do 

pesquisado neste trabalho. Já em 2011, das 14 dissertações defendidas, 10 foram 

da área da Matemática. As demais, pertencentes à área das Ciências Naturais, 

possuíam focos de pesquisa envolvendo aspectos relacionados a cursos de 

formação inicial (licenciaturas) de professores (2), e formação pós-graduada (1).  
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Em relação ao descritor Instituição, referente ao tipo de instituição de ensino 

em que os produtos educacionais foram aplicados. Treze (13) foram em escolas da 

rede pública (Municipal, Estadual ou Federal) e (4) em escolas que integram a rede 

privada.  Cabe informar que, ainda que o PPGECNM/UFRN dê preferência à entrada 

no programa, ao professor da rede pública de ensino, alguns ingressantes são da 

rede privada, o que é revelado através do desenvolvimento da pesquisa e aplicação 

dos produtos educacionais destinados aos alunos pertencentes às instituições de tal 

natureza administrativa.  

7.2 MODO DE ABORDAGEM DOS DOCUMENTOS OFICIAIS QUE REGEM O 
ENSINO NO BRASIL 

Durante a leitura analítica do texto das 17 dissertações, observou-se que, na 

sua construção, a maioria delas (13) abordou, de alguma forma, documentos oficiais 

que regem o sistema brasileiro educacional, enquanto (4) não abordaram de forma 

alguma e nem uma única vez (Figura 4). Esses documentos foram: a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio; Parâmetros Curriculares Nacionais; Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+; Orientações 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – OCEM.  

 

Figura 04 – percentual das dissertações quanto à abordagem ou não dos 
documentos oficiais. 

  
           Fonte: Elaborado pelo autor 

  

No que concerne ao modo como os documentos oficiais foram abordados na 

construção do texto dissertativo, foram estabelecidas categorias que emergiram da 

leitura dos materiais analisados. É possível observar, através do quadro 01, que a 

categoria Consideram os princípios pedagógicos estruturadores do currículo obteve 

um percentual de 64,70%. Os princípios referentes a essa categoria são a 
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interdisciplinaridade e a Contextualização, proponentes da organização curricular e 

proposta pedagógica, preconizados nos Parâmetros curriculares Nacionais.  

 

Quadro 01. Categorias baseadas no modo como os documentos oficiais (PCN, PCNEM e 
OCNEM) foram utilizados na construção do texto da dissertação. 

    

Fonte: Própria 

 

Ao considerarem que o currículo escolar deve estar pautado nos princípios da 

interdisciplinaridade e contextualização, os autores reconhecem esses princípios e 

se comprometem a trabalhá-los em suas propostas didáticas. Isso pode ser 

observado em trechos retirado das dissertações em que, por exemplo, o autor: 

1. Expõe um dos objetivos de pesquisa: 

 
       Dissertação 03 
 

                                                             
15 O valor total, superior a 100%, indica que algumas dissertações estão inseridas em mais de uma categoria.  

  
Consideram os princípios pedagógicos estruturadores 
do currículo.  

11; 
 64,70% 

Destacam competências e habilidades relativas às 
áreas de conhecimento.  

04; 
23,52% 

Apresentam justificativas para o(s) conteúdo(s) 
selecionado(s) 06;  

41,17 % 

Criticam os documentos  02;  
11,76% 

 
Não abordam os documentos 04; 

23,52% 
 

Total*15 158,79% 
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2. Exemplifica a maneira como trabalhou o conteúdo escolhido para desenvolver 

suas pesquisa baseados nos principios já mencionados, como no exemplo que 

segue: 

 
      Dissertação 04 
 

Um dos autores confirma que as mudanças referentes ao modo de 

abordagem dos conteúdos das ciências da natureza, segundo as orientações 

contidas nos documentos, e em consonância com os princípios da 

Interdisciplinaridade e Contextualização são possibilidades para um currículo 

integrado: 

 
       Dissertação 09 
 

A contextualização também foi contemplada no campo sociocultural, tendo a 

inserção da História e Filosofia da Ciência como possibilidade de abordagem de 

conteúdos científicos nessa perspectiva. Para as dissertações que apresentaram 

propostas para a utilização desse tipo de abordagem, encontraram respaldo nos 

documentos oficiais, de acordo ao que segue o trecho:  
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       Dissertação 13 
 

Essas propostas são também compreendidas, pelos autores das 

dissertações, no domínio da contextualização científica; do tratamento dado à 

ciência e ao cientista.  Mostram compreensão de que o conhecimento científico não 

deve mais ser apresentado aos alunos como algo pronto e acabado e fruto da 

genialidade dos cientistas 

Esse modo de compreender e se propor a trabalhar a ciência no cotidiano 

escolar pode tornar-se um convite à iniciação científica (IC) do aluno ainda no ensino 

básico.  

Nessa perspectiva, introduzir o aluno na pesquisa científica seria uma 

ferramenta de suporte teórico-metodológico à efetuação de projetos científicos, bem 

como de subsídio para uma nova mentalidade do aluno em relação ao que ele 

pensa sobre uma Ciência distante do seu contexto cotidiano.  

Diante do exposto, as propostas das pesquisas parecem ter o objetivo de 

trabalhar os conteúdos relacionados às ciências da natureza, integrados à vida 

cotidiana do aluno, de modo a torná-lo mais significativo ao estabelecer relações 

entre conhecimentos disciplinares, interdisciplinares e entre as diferentes áreas do 

saber. 

Constatou-se, de tal modo, que os eixos Interdisciplinaridade e 

contextualização foram bastante defendidos nas dissertações, tendo sido 

trabalhados nos produtos educacionais, de acordo com o que preconizam os 

PCNEM, segundo os autores dessas dissertações. 

Em relação à categoria Destacam competências e habilidades relativas às 

áreas de conhecimento, 23,52% das dissertações, ou seja, quatro delas, 

apresentam as Competências e habilidades comuns à Área das Ciências da 
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Natureza e suas tecnologias, bem como as específicas à cada área de conteúdo do 

currículo (Química; Física). A ênfase aqui é o desenvolvimento de uma proposta 

didática de ensino dos conteúdos das ciências, baseado na formação de 

competências e desenvolvimento de habilidades.  

De modo geral, os autores partem da apresentação dos três eixos nos quais 

estão pautadas as habilidades e competências gerais da área das ciências da 

Natureza, como pode ser visto no exemplo a seguir: 

 
Dissertação 01 
 

  A partir dessa ênfase, o autor destaca algumas habilidades e competências 

previstas nos eixos supramencionados, e específicas da área do conhecimento 

trabalhado na dissertação, observando que elas foram contempladas e 

consequentemente desenvolvidas nos seus alunos, sujeitos da sua pesquisa. Nos 

exemplos que seguem, o autor cita competências e habilidades referentes ao eixo 

Representação e Comunicação, e Investigação e Compreensão, respectivamente: 

 

 
Dissertação 12 
 

Os autores, de uma forma geral, mencionam que os documentos, ao propor 

um ensino por competência, sinalizam a necessidade da transformação da ação 

docente.  

Essa transformação começa quando o professor se preocupa em conhecer as 

competências específicas e as habilidades básicas, desejáveis que um aluno do 

nível básico de ensino desenvolva, a partir da apropriação dos saberes das 

disciplinas escolares. Para isso, o professor pode contar com o auxílio dos 
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Parâmetros, que orientam diversas habilidades e competências organizadas a partir 

dos eixos centrais, como já mencionado, sendo o objetivo maior desse modo de 

organização, a possibilidade de estabelecer vínculos entres as áreas do 

conhecimento. 

O ensino por competência propõe novos métodos que promovam melhor 

compreensão do mundo relacionados aos fenômenos químicos, por exemplo, que 

fazem parte do cotidiano do aluno, bem como às várias possibilidades de aplicações 

tecnológicas. Um dos autores ao afirmar ter, a partir do tema selecionado, 

desenvolvido sua proposta de pesquisa baseada nos critérios dos PCNEM, destaca 

competências básicas e que devem ser desenvolvidas no aluno do Ensino Médio, de 

acordo com o seguinte exemplo: 

 
       Dissertação 05 
 

Essas competências supracitadas, promovem o ensino da Química na 

dimensão da formação cidadã. Ou seja, proporcionam ao aluno uma forma de 

compreender a importância da Química e as suas implicações, de modo global e 

local. Dessa forma, ele estará desenvolvendo sua capacidade intelectual para saber 

julgar criticamente e tomar decisões conscientes, as diversas informações que lhe 

chegam. Santos e Schnetzler (2004) nos auxiliam nesse entendimento ao 

confirmarem que a informação química e o contexto social devem manter relação 

mútua, pois para tornar-se cidadão participante o indivíduo necessita não somente 

assimilar conhecimentos químicos, mas entender a sociedade em que está inserido.  

Relacionado à categoria Apresentam justificativa para o(s) conteúdo(s) 

selecionado(s), seis dissertações buscaram, através dos documentos oficiais, 

justificar os conteúdos ou assuntos trabalhados na pesquisa, e consequentemente 

contemplados na elaboração do produto educacional. Desse modo, ressaltam e 

discutem a importância desses conteúdos no Ensino Médio, bem como as 
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potencialidades que possuem se forem inseridos ao contexto cotidiano do aluno. Os 

trechos a seguir expõem a justificativa do autor de uma das dissertações que 

trabalhou conteúdos de Física Térmica contextualizados ao ambiente de uma 

cozinha.                                                                                                                                                          

 Dissertação 09 

 
 Dissertação 09 
 

Um outro autor, em conformidade com o fragmento que segue, justifica ter 

escolhido trabalhar conhecimentos relacionados às industrias químicas: 

 
 Dissertação 03 

 

Nos PCN+, os conteúdos das disciplinas estão organizados a partir de 

“Temas Estruturadores” que abrangem os diversos conteúdos referentes à área das 

Ciências da Natureza e suas Tecnologia.  Nessa perspectiva, duas das dissertações 

construíram suas propostas educacionais baseadas nas unidades temáticas, 

recomendadas por esse documento, segundo os exemplos que seguem: 
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  Dissertação 12 
 

 
Dissertação 16 
 
 

Outro modo de tratamento dado aos documentos foi constatado em duas 

dissertações em que os autores assumiram posicionamentos críticos em relação a 

alguns aspectos dos documentos. Neste tipo de abordagem, uma das críticas foi 

relacionada à redação dos PCNEM. Numa das dissertações, o autor alega que o 

documento possui uma leitura cansativa e confusa, ressaltando falta de clareza 

conceitual quanto aos termos multi, trans e interdisciplinaridade, de acordo ao que 

segue: 

 
Dissertação 07 
 

Mesmo se posicionando dessa forma, em relação aos documentos, o autor 

considerou, na elaboração do seu produtoe ducacional, algumas habilidades e 
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competências apontadas nos PCNEM.  

Na outra dissertação a crítica é voltada para a finalidade da educação básica, 

disposta na LDB. Afirma que os documentos oficiais sinalizam para o 

desenvolvimento de um ensino propedêutico e com finalidade de preparar o aluno 

para o ingresso no nível superior ou no mercado de trabalho. O autor pontua que a 

finalidade da educação não deve se restringir a esses dois aspectos, mas que 

permita formar um cidadão consciente e ativo no meio social. Para fundamentar sua 

fala, o mesmo autor cita o Art. 22 da referida lei: “A educação básica tem por 

finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores”. (BRASIL, 1996, grifo nosso).  

Outro ponto que é analisado nos documentos oficiais, nessa mesma 

dissertação, diz respeito à formação do educando, mediante “Formação de 

Atitudes“. É analisado pelo autor, o tratamento dado ao termo, na LDB, PCN+ e 

OCN. Após essa análise, ele chega à seguinte conclusão: 

Dissertação 15 

O autor ainda pontua que o tratamento dado ao termo é diferente nesses três 

documentos: A LDB de forma muito vaga “sugere que formação de atitudes é um 

dos objetivos no desenvolvimento da capacidade de aprendizagem”, o que ele 

discorda. Já nos PCN+ “Atitude” denota mudança de postura dos professores; as 

sugestões estimulam novas ações nos docentes, quando deveriam ser nos alunos. 

Finalmente, nas OCN, o autor enxerga um avanço na questão da formação de 

atitude pelo aluno, mas ainda assim diz discordar das sugestões desse documento 

que, segundo sua visão, trata a formação de atitudes como “fruto da compreensão 

dos contextos articulados com os conteúdos”. 

 Finalizada esta etapa da análise da abordagem dada aos documentos oficiais, 
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nos textos das dissertações, as próximas sessões estarão dedicadas às análises 

dos produtos educacionais provindos das pesquisas dessas dissertações.  

 

7.3 CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS EDUCACIONAIS  

Em relação ao descritor tipo de Produto Educacional, conforme se observa na 

figura 05, doze foram Unidades de Ensino – UE, o que equivale a 67%. Já os 

produtos do tipo Plano de Aula - PA foram quatro ou 22%. Também foram 

produzidos um software e um jogo educativos, classificados como Recurso Didático 

– RD, representando 11% dos produtos. 

 

Figura 05: Caracterização dos Produtos Educacionais segundo o descritor Tipo de produto. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor                                                            
Legenda: RD: Recurso Didático; PA: Plano de Aula; UE: Unidade de Ensino 

 

Silva et al. (2012), realizaram levantamento da produção acadêmica16 entre 

os anos de 2003 a 2011 do PPGECNM/UFRN, e em relação ao tipo de produto 

gerado, a partir das dissertações de mestrado desenvolvidas no programa, foi 

revelado que, de um total de 70, 45 são do tipo Unidade de ensino. Isso sugere que, 

quando a definição e elaboração do produto final da pesquisa é de natureza 

educacional, a preferência dos mestrandos tem sido pelas Unidades de ensino. 

Talvez caiba uma investigação dos motivos que possivelmente influenciaram e estão 

                                                             
16 Incluiu as áreas das Ciências Naturais e da Matemática. 
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influenciando por essa opção mas, a priori, não foi objetivo deste trabalho neste 

momento, o que pode ser feito posteriormente.   

Em referência ao descritor Subárea do Conteúdo, a maioria (15) dos produtos 

pertencem à área da Física, enquanto dois são referentes ao ensino de Química. Em 

relacionadas às subáreas contempladas nesses produtos, observamos que, na área 

da Física, Mecânica foi a subárea mais privilegiada, tendo sido trabalhada em seis 

produtos. Termologia foi contemplada em três trabalhos, já Óptica, foi priorizada em 

dois produtos, tal como Eletricidade e Física Moderna. As subáreas com menor 

expressividade nos produtos foram Ondas e Astronomia, conforme nos mostra a 

figura 06. 

 

Figura 06: classificação dos produtos em relação ao descritor subárea do conteúdo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com a figura 06, podemos observar que o número total de 

subáreas (19) difere do total de produtos analisados (17). A explicação está no fato 

de alguns desses, terem trabalhado conteúdos relacionados a mais de uma subárea. 

Isso ocorreu em dois produtos. Um deles elaborou uma proposta didática para o 

ensino de óptica fundamentado nos equipamentos da astronomia, portanto, 

trabalhando conhecimentos referentes a essas duas subáreas. O outro produto 
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desenvolveu uma proposta para o ensino da Teoria da especial da relatividade, 

revisando conceitos de Mecânica clássica.  

Em relação à área da Química, foram analisados dois produtos, sendo um 

deles dedicado a conteúdos concernentes à Química Orgânica e o segundo produto 

trabalhou assuntos atinentes à Química, de forma mais geral, sem se preocupar com 

um conteúdo ou conceito de modo particular. 

Outro aspecto observado nos produtos educacionais se referiu à existência de 

propostas de interdisciplinaridade e contextualização, uma vez que esses princípios 

pedagógicos foram bastante defendidos entre os autores das dissertações.  

A proposta curricular oficial para o Ensino Médio materializada no PCNEM 

bem como em outros documentos relacionados, prevê como uma das etapas da 

chamada “Reforma do ensino Médio”, um currículo que possibilite integração entre 

as diversas áreas do conhecimento disciplinar. Fazenda17 (2011), ao discutir 

Integração, Interação e Interdisciplinaridade, diz que a integração significa um 

“momento na interdisciplinaridade”, um aspecto formal à organização das disciplinas 

num programa de estudos. Enquanto que interação é condição indispensável para a 

efetivação da interdisciplinaridade, pois colabora para com a modificação da 

realidade através das possibilidades às novas indagações, novas buscas, 

presumidas pela integração de conhecimentos. 

Para essa autora, a integração entre disciplinas é necessária para que ocorra 

a interdisciplinaridade. Todavia, essa integração não deve ocorrer apenas no nível 

da agregação de conteúdos e métodos próprios de cada área do conhecimento, mas 

num nível holístico, levando-se em consideração os conhecimentos específicos e 

suas inter-relações.  

Nesse sentido, buscou-se verificar se os autores das dissertações tentaram 

promover essa interdisciplinaridade entre as áreas de ensino, especialmente na área 

                                                             
17 Ivani Catarina Arantes Fazenda é uma das referências brasileiras mais respeitadas no 
tocante às pesquisas referentes à interdisciplinaridade.  
É válido sobrelevar que, segundo (Fazenda 2012), é de Hilton Ferreira Japiassu a primeira 
produção significativa sobre esse tema no Brasil (Interdisciplinaridade e patologia do 
saber,1976). 
H. Japiassu trabalhou mais o conceito de Interdisciplinaridade no campo epistemológico, 
enquanto Ivani Fazenda vem produzindo uma vasta obra no campo pedagógico. 
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das Ciências da Natureza (Química, Física, Biologia).  

Conforme revela a figura 07, dos dezessete produtos analisados, dois 

pertencem à área da Química e os demais à Física, conforme já informamos em 

outros momentos.  Do total de produtos analisados, observou-se que cinco deles, 

proporcionaram alguma ação interdisciplinar. Essas ações foram variadas. Podemos 

citar, por exemplo, um produto que trabalhou conceitos químicos fazendo links com 

a biofísica. Esse link foi feito especificamente no momento em que o professor/autor 

trabalhou o conceito de tensão superficial dos líquidos, discutindo sabão e 

detergentes como agentes tensoativos. Para explicar as forças que geram a tensão 

superficial foram trabalhados conhecimentos sobre vetores da física. No mesmo 

produto houve momentos interdisciplinares com a área da Biologia através de 

atividades envolvendo assuntos relacionados à: biossíntese das matérias graxas 

pelos organismos (seres humanos); ausência do colesterol nas células vegetais e 

questões relacionadas à biodegradabilidade dos sabões e detergentes.  

 

Figura 07: Presença de enfoque interdisciplinar e de contextualização nos produtos 
avaliados.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Houve produto que trabalhou com ciclo de palestras. Neste caso, a autora 

montou uma equipe de três palestrantes das áreas de Nutrição; veterinária e 

Engenharia Química. Os conteúdos foram trabalhados a partir de um tema geral “O 
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leite”, em que foram vistas as questões desde a sua produção pelo animal e fatores 

que influenciam na qualidade e quantidade desse leite, até os processos de 

industrialização. Composição bioquímica; propriedades físico-químicas e a carga 

microbiana do leite também foram assuntos trabalhados nessa unidade de ensino. 

Em relação ao controle físico-químico do leite, especificamente, a densidade, em 

uma das atividades, os alunos construíram um densímetro. Nessa atividade, o 

professor “pediu o auxílio” da área da física e fez uso dos conceitos de força de 

empuxo, peso dos corpos, e também do princípio de Arquimedes. Entendemos que 

aqui houve o que Ivani Fazenda (2011) chama de quebra de barreira entre as 

disciplinas, algo que efetiva a interdisciplinaridade.  

 Em um dos produtos, o professor ao trabalhar instrumentos ópticos em 

astronomia, de forma pontual chamou a atenção dos alunos no que se refere a 

saúde do olho, com destaque aos cuidados que se deve ter ao observar o sol, 

sempre fazendo uso de algum aparato de proteção (filtros), ou através de projeções 

da imagem do Sol em algum anteparo (parede, papel, tela). Sem esses cuidados a 

radiação solar pode causar danos irreversíveis à visão. Nesse produto, as questões 

interdisciplinares foram melhor trabalhadas nos aspectos socioculturais e históricos 

que caracterizam a observação celeste. Porém o tema trabalhado possui potencial 

enorme para ser desenvolvido, por ex., com o apoio da Biologia. Poderia ter 

explorado mais os aspectos biológicos (anatômico funcionais) do olho, fazendo links 

diretos com o funcionamento de câmeras fotográficas.   

 Em onze das dezessete dissertações, os autores abordaram o princípio 

pedagógico da Interdisciplinaridade e alguns deles tomaram a interdisciplinaridade 

como objetivo na construção do produto educacional. Porém, constatou-se que 

somente cinco dos onze produtos de fato trabalharam de forma contextualizada. 

 As dissertações que se propuseram trabalhar de forma interdisciplinar, 

passaram uma ideia de interpretação equivocada de Interdisciplinaridade. Para 

exemplificar este equívoco, podem-se citar uma dissertação que considerou 

interdisciplinaridade o fato de ter aplicado uma unidade didática18, essencialmente 

sobre conteúdos de Física, a um grupo de professores das várias disciplinas (Língua 

Portuguesa, Matemática, história, entre outras). Esses professores poderiam ter 
                                                             
18 Também foi aplicada ao aluno.  
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participado na construção da unidade didática ou mesmo de um projeto na escola, 

em que cada professor pudesse colaborar com os conhecimentos da sua área. 

Outro exemplo foi quando o autor entendeu a interdisciplinaridade somente no 

campo da agregação de conteúdos, o que Ivani Fazenda (2011) denomina de 

deturpação da ideia de Interdisciplinaridade. Segundo essa mesma autora a 

integração, que é um aspecto formal da Interdisciplinaridade, “não pode ser não 

pode ser pensada apenas no nível de integração de conteúdos ou métodos, mas 

basicamente no nível de integração de conhecimentos parciais, específicos, tendo 

em vista um conhecer global” (FAZENDA, 2011, p.12).  

 Um outro ponto tão defendido quanto a Interdisciplinaridade, foi a 

Contextualização. Buscamos caracterizar como essas abordagens contextualizadas 

que permearam as questões vinculadas à área das Ciências da Natureza, foram 

tratadas nos produtos educacionais.  

 Em pelo menos cinco produtos a ideia de contextualização esteve associada 

ao contexto cotidiano do aluno. Podemos citar exemplos como a utilização de 

experimentos como um teste de pureza em combustíveis (álcool, gasolina). Esse é 

um experimento clássico e simples de ser realizado em um ambiente de sala de aula 

ou laboratório. De fato, casos e denúncias de postos de abastecimento que alteram 

a gasolina adicionando mais álcool do que o permitido por lei é um assunto noticiado 

frequentemente pelos meios de comunicação e que certamente o aluno tem acesso.  

 As relações com o contexto cotidiano também estiveram presentes em 

propostas que trabalharam assuntos relacionados à Industria ou fábrica instaladas 

nas cidades onde os alunos residiam, ou o “tema gerador” para o desenvolvimento 

do ensino aprendizagem, fazendo parte do contexto cotidiano do aluno. Outra 

proposta foi contextualizar conteúdos relacionando-os ao ambiente de uma cozinha.  

 Ricardo (2005), amparado no discurso dos autores dos Parâmetros 

curriculares para o Ensino Médio, advertiu para os modos limitados em que a 

Contextualização é depreendida. Esses modos, segundo o autor, seriam: a 

aplicação imediata de conteúdos conceituais em um determinado contexto, e reduzir 

o contexto ao cotidiano do aluno. Isso não significa alegar que as propostas dos 

professores/elaboradores dos produtos educacionais estiveram restritas a essas 
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duas formas supramencionadas, o que não acreditamos de fato. O que 

chamaríamos atenção seria para o fato de tomarmos os devidos cuidados para não 

supervalorizarmos apenas o contexto inerente ao cotidiano do estudante, o que seria 

negar ao aluno o direito de possibilidades de compreender outros contextos, uma 

visão restritiva da contextualização.   

 Outras possibilidades de abordagem contextualizada presentes nos produtos 

estiveram relacionadas a uma dimensão histórica. Com o propósito de amenizar a 

descontextualização dos saberes escolares e descontruir a ideia de que os saberes 

científicos não se esgotam em si mesmos, alguns autores optaram por fazer uso da 

história e de aspectos sócio filosóficos e culturais da ciência, na construção do 

conhecimento. 

 Essa dimensão esteve impressa nos produtos, a partir das concepções do 

autor, sobre aspectos históricos ligados à ideia de contextualização, de acordo com 

a nossa interpretação. Uma das concepções foi tratar a contextualização como algo 

concebido historicamente, isto é, que ao longo do tempo, foi indispensável sofrer 

ajustes. Outra concepção foi o tratamento histórico dos conteúdos escolares, como 

sendo uma forma efetiva de contextualizar o conhecimento.   

 Ainda que com dimensões peculiares, qualquer uma dessas concepções, a 

nosso ver, reporta-se sempre a assuntos conexos à perspectiva histórica. Nós 

enxergamos que essas concepções dos autores foram as formas de compreensão 

do eixo contextualização sociocultural e histórica da ciência e da tecnologia 

associada às Ciências Humanas na formação de competências e habilidades, 

presentes nos PCNEM. Com efeito, os autores que trabalharam a contextualização 

nessa perspectiva, destacaram o referido eixo, bem como as habilidades e 

competências a ele relacionados, que foram trabalhadas com seus alunos. Alguns 

fizeram uso de elementos da história e da filosofia da ciência como forma de 

desenvolver nos alunos a compreensão de que há uma vasta rede de relações entre 

a produção científica e o contexto social, econômico e político.  

7.4 ABORDAGENS DIDÁTICAS IDENTIFICADAS NOS PRODUTOS 
EDUCACIONAIS  

 Vários estudos têm se empenhado em apresentar o estado da arte da 
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pesquisa em Educação em Ciências, a partir das publicações em periódicos e atas 

dos principais eventos dessa área (SCHNETZLER, 2002; SOARES, et al., 2007; 

BORGES e LIMA, 2007; BARCELLOS e KAWAMURA, 2009; TAVARES e ZULIANI, 

2009; CARVALHO et al., 2009; SALES at al., 2011), entre outros. 

A análise dos produtos educacionais em Ensino de Ciências do 

PPGECNM/UFRN permitiu a identificação das abordagens didáticas das ciências 

presentes nesses produtos (Quadro 03), revelando se elas estão apoiadas nas 

tendências atuais da pesquisa em Ensino de Ciências. Assim, o propósito aqui foi 

identificar tais abordagens.  

Quadro 03: categorias utilizadas para classificar as abordagens didáticas presentes nos 
produtos educacionais analisados. 

 

Modelos e modelagens  2 
Ensino por Investigação 2 
Experimentação no Ensino 9 
História e Filosofia da Ciência 6 
Educação em espaços não-formais 2 
Tecnologias da informação e comunicação  1 
Educação para o desenvolvimento sustentável 1 
Relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 2 

   Fonte: elaborado pelo autor   

 Observa-se que há uma sobreposição nos dados das abordagens em relação 

ao total de produtos analisados, pelo fato de, em alguns casos, apresentarem-se 

características de mais de uma abordagem didática. 

Modelos e modelagens, Ensino por investigação e Experimentação além do 

uso das tecnologias da informação e comunicação são as abordagens mais 

utilizadas na aprendizagem de conceitos. Esta última abordagem, essencialmente, 

foi utilizada na construção de um software como possibilidade de desenvolvimento 

da aprendizagem significativa, na perspectiva de David Ausubel, de conceitos de 

eletricidade em física.  

 A produção de pesquisas na linha do uso de tecnologias da informação e 
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comunicação no ensino de Química e Física vêm crescendo no Brasil nos 15 anos, 

equiparando-se por ex., a abordagem Experimentação no ensino, uma das linhas de 

investigação bastante significativas na área (Oliveira e Wharta, 2010; Tavares e 

Zuliani, 2009; BORTOLETO at. all, 2007).  

 O foco na História, filosofia e sociologia da ciência no ensino de ciências 

apareceu em 6 produtos educacionais. Isso reforça o fato da necessidade da história 

da ciência ser utilizada para apresentar ao aluno a ciência como construção 

humana, e que, por isso, livre de neutralidade, suscetível a erros e acertos; um 

processo dinâmico em modificação.  Essa também é uma área que vem emergindo 

nas pesquisas em ensino de ciências com bastante expressividade. No período de 

1998 a 2008, os trabalhos com o enfoque na História da Ciência no ensino de 

química, apareceram em todos os anos dos ENEQ19 (Oliveira e Wharta, 2010). Já no 

ENPEC20 as pesquisas nesse mesmo enfoque e na mesma área, só começaram a 

aparecer a partir do ano de 2001 (BORTOLETO at. all, 2007). Em relação a 

Educação para o desenvolvimento sustentável, abordada em um dos produtos 

educacionais, foi utilizada atrelada à abordagem CTS. 

                                                             
19 Encontros Nacionais de Ensino de Química 
20 Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências 
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8. CONCLUSÕES 

A caracterização das dissertações analisadas quanto a descritores básicos 

permitiu compreender o modo como os documentos oficiais que regulamentam a 

educação brasileira na área de educação em ciências subsidiaram o seu 

desenvolvimento, identificando abordagens didáticas para o ensino de ciências na 

elaboração do produto das dissertações. Assim, a partir da análise documental 

realizada, pode-se concluir que: 

- A maioria dos trabalhos foi desenvolvida em escolas públicas, sobre temas 

da física e da química.  

- O texto das dissertações, em sua maioria, abordou documentos oficiais que 

regem o sistema educacional brasileiro. 

- Os produtos educacionais constituem basicamente unidades de ensino. 

- As abordagens didáticas identificadas estão mais centradas na 

Experimentação e História e Filosofia da ciência.  
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APÊNDICES 

Apêndice A 

Ficha de análise do Produto Educacional (Ensino Médio) 
 

Tipo de produto Educacional:  
 
Área do conteúdo do currículo: 
 
Subárea do conteúdo:  
 
Integração entre diferentes conteúdos:        Qual(s): 
 
Integração entre as áreas das ciências:       Qual(s): 
 
Utiliza algum instrumento para 
diagnosticar conhecimentos prévios dos 
alunos 

(   ) Sim        (   )Não 

Considera o contexto 
cotidiano do aluno.  
 

(   ) Sim (   ) Não 

Atividades que desenvolvam 
a Leitura e a Escrita.  
 

(   ) Sim        (   )Não 

Abordagem(s) didática(s) do 
Ensino de Ciências 
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APÊNDICE B 

 TABELA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS DISSERTAÇÕES 

 
Autor Orientador  

Ano de 
Defesa 

01 GENECI CAVALCANTI MOURA DE MEDEIROS Luiz Carlos Jafelice 2005 

02 ANTONIO ARAUJO Luiz Carlos Jafelice 2005 

03 ANA MARIA CARDOSO 
Robson Fernandes 

de Farias 
2005 

04 CARLOS MAGNO 
Marcílio Colombo 

Oliveros 
2006 

05 PATRICIA DE FREITAS 
Franklin Nelson da 

Cruz 
2006 

06 ANTONIO MOREIRA BARROS 
Marcílio Colombo 

Oliveros 
2006 

07 WALTER ROMERO RAMOS E SILVA JUNIOR 
Ciclamio Leite 

Barreto 
2007 

08 FRANCISCO JOSELIO RAFAEL 
André Ferrer Pinto 

Martins 
2007 

09 ADRIANA CASSIA FREITAS DE MOISES 
André Ferrer Pinto 

Martins 
2007 

10 GILBERTO MOREL DE PAULA E SOUZA Gilvan Luiz Borba 2008 

11 JOSE DE ARIMATER DE SOUZA 
André Ferrer Pinto 

Martins 
2008 

12 DENER DA SILVA ALBUQUERQUE 
Ciclamio Leite 

Barreto 
2008 

13 BONIEK VENCESLAU DA CRUZ SILVA 
André Ferrer Pinto 

Martins 
2010 

14 
JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR Marcílio Colombo 

Oliveros 

2010 

15 
ALCINDO MARIANO DE SOUZA Auta Stella de 

Medeiros Germano 

2010 

16 
JOSE ALVES DE LIMA NETO Ciclamio Leite 

Barreto 

2012 

17 ANDERSON LUIZ PINHEIRO DE OLIVEIRA Gilvan Luiz Borba 2012 
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ANEXOS  

ANEXO A - Modelo da ficha utilizada para a classificação das dissertações. 

FICHA DE CLASSIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO  
Título:  
Autor:  
Orientador:  
Data de defesa:    
Área de conteúdo do currículo escolar:  
Foco temático:  
Subfoco:  
Sujeitos e nível escolar a que se destina:  
Instituição onde foi desenvolvida a pesquisa: 

Referenciais teórico e metodológico utilizados 
 

Referencial Teórico 
 
 
 
 

Referencial Metodológico 
 
 

Referencial Metodológico 
 

Resumo: 
 
 
 
 
Produto apresentado: Sim (   )   Não (   ) 
                                       Destacado (    )   Está no corpo da dissertação? (    ) 
Local de divulgação:  
Instituição em que o egresso atua:  
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ANEXO B - RESUMOS DAS DISSERTAÇOES 

GENECI CAVALCANTI MOURA DE MEDEIROS 
REFLEXÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE GRAVITAÇÃO CLÁSSICA NO NÍVEL 
MÉDIO 
 
Resumo: O tema Gravitação Clássica faz parte do currículo vigente para o Ensino Médio, 
sendo ministrado na 1a série desse nível de ensino. Esta dissertação apresenta uma pesquisa 
a respeito do tema Gravitação Clássica no Ensino Médio baseada em dois eixos norteadores 
e complementares de pesquisa e ação. O primeiro eixo apóia-se na análise de 21 livros 
didáticos de Física, que são mais comumente utilizados no Ensino Médio na cidade de 
Natal/RN. O segundo eixo, trabalhado após serem verificadas as deficiências mais comuns 
presentes nos livros didáticos, corresponde à elaboração, seguida da aplicação prática, de 
um curso sugerindo como abordar o tema em sala de aula. Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) advogam que esse tema é muito importante para a 
formação dos alunos e que o seu estudo auxilia na compreensão de diversos fenômenos da 
natureza. Considerando essa visão do tema pelos PCNEM, os 21 livros analisados foram 
separados em dois grupos: o primeiro grupo, com 10 livros, foi editado antes da divulgação 
dos PCNEM, e o segundo grupo, com 11 livros, após a sua divulgação. Independentemente 
de pertencer ao primeiro ou ao segundo grupo, a grande maioria dos livros didáticos relega 
o tema para um segundo plano; dois deles chegam ao extremo de sugerir, nas orientações 
aos professores, que o conteúdo Gravitação seja omitido, caso o“tempo seja insuficiente”. 
Essa constatação sinaliza no sentido de que os PCNEM não produziram nenhuma mudança 
na concepção dos autores dos livros a respeito do tema. Para a análise dos livros didáticos, 
utilizou-se como instrumento um roteiro que elaboramos, por meio do qual se procurou 
evidenciar a importância relativa da contextualização histórica e filosófica do tema, da 
experiência cotidiana dos alunos e da interdisciplinaridade, entre outros pontos. Constatou-
se que os livros didáticos pouco enfatizam os aspectos históricos da construção do 
conhecimento, a relação com as questões do cotidiano e o caráter interdisciplinar do tema 
Gravitação. Chama a atenção a não concordância entre os autores a respeito do 
conhecimento anterior ou dos pré-requisitos necessários aos alunos para iniciarem o estudo 
da Gravitação. O curso que elaboramos foi ministrado tanto para professores como para 
alunos, sendo abordados aspectos teóricos e práticos, com ênfase em questões históricas e 
em questões relacionadas com o cotidiano das pessoas. O curso para professores foi 
realizado como uma atividade de extensão da UFRN e foi ministrado, pela autora desta 
dissertação, na Escola Estadual Francisco Ivo Cavalcanti (Natal/RN). Fizeram-se presentes a 
esse evento 23 professores de várias escolas da rede pública e de várias áreas do 
conhecimento. O orientador e os colegas mestrandos da autora desta dissertação atuaram 
como colaboradores, registrando opiniões e relatos dos participantes. O curso para alunos 
contou com a participação de 300 alunos regularmente matriculados em seis diferentes 
turmas do 1º ano do Ensino Médio da Escola Marista de Natal/RN, onde a autora desta 
dissertação atua como professora de Física. Esse curso para alunos foi realizado como parte 
das atividades curriculares normais, ficando três turmas sob responsabilidade direta da 
autora desta dissertação e três outras a cargo de outro professor da escola, que atuou como 
colaborador. Tanto o curso para professores como o curso para alunos constou de 57 duas 
etapas, cada uma de 5 horas. A primeira etapa foi desdobrada em dois momentos, sendo o 
primeiro centrado no levantamento das concepções espontâneas sobre Gravitação, 
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trabalhando-se basicamente com os experimentos de lançamento livre e pêndulo; o 
segundo momento centrou-se em apresentações teóricas e discussões sobre os modelos de 
universo. A segunda etapa do curso foi um aprofundamento sobre as Leis de Kepler e a Lei 
da Gravitação Universal de Newton, sendo utilizadas, como instrumentos motivadores, 
práticas envolvendo construções do sistema solar em escala. Como instrumentos de 
avaliação de ambos os cursos, foram utilizados questionários e relatos de opiniões, além de 
avaliações usuais, na versão do curso para alunos. Os professores participantes 
demonstraram disponibilidade para realizar práticas interdisciplinares; todavia, segundo 
seus próprios relatos, eles freqüentemente esbarravam na dificuldade do “como fazer”. Da 
experiência vivida nos dois cursos, verificou-se que a abordagem aqui proposta para o tema 
Gravitação Clássica, apoiada no tripé teoria, prática e aspectos históricos e filosóficos, é 
viável e efetiva. Espera-se que essa pesquisa possa contribuir na formação de uma opinião, 
entre os professores, a respeito de como abordar o tema Gravitação Clássica, e possa 
fornecer subsídios para que os interessados desenvolvam práticas em sala de aula visando 
aprimorar o ensino desse tema, que é de importância ímpar na formação dos alunos do 
Ensino Médio. 
 
*********************************************************************** 
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ANTONIO ARAUJO SOBRINHO 
O OLHO E O CÉU: CONTEXTUALIZANDO O ENSINO DE ASTRONOMIA NO NÍVEL MÉDIO 
 
Resumo: No presente trabalho estuda-se o comportamento dos instrumentos ópticos a 
partir do olho humano, considerado o mais importante dentre os instrumentos de 
observação visual. O trabalho se desenvolve a partir de uma análise dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), de como os textos didáticos trabalham 
a óptica e a Astronomia e faz uma proposta didática para o ensino de óptica fundamentado 
nos equipamentos da astronomia. O propósito é que os experimentos aqui propostos 
possam ser aplicados no Ensino Médio, dentro da realidade educacional das escolas públicas 
ou privadas de nosso Estado e também do País. Tal proposta foi aplicada e discutida como 
parte de um projeto de treinamento mais amplo na Escola Estadual Professor Francisco Ivo 
Cavalcanti, em Natal, no ano de 2003. Na ocasião trabalhou-se com uma equipe 
interdisciplinar de professores do ensino médio, na qual foram aplicados dois módulos: 
Óptica básica e a História da Óptica, no primeiro momento e Instrumentos Ópticos em 
Astronomia, no segundo. Em outra oportunidade, com estudantes de segundo ano do nível 
médio, no Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, o trabalho 
realizado e os temas abordados foram semelhantes. Em ambos os casos, a contextualização 
e os fatos históricos, que propiciam um melhor conhecimento e compreensão de que o olho 
é o início e o fim de qualquer estudo relacionado com a visão, foram destacados. Para atingir 
os objetivos foram usados materiais de fácil manuseio e aquisição. Técnicas e procedimentos 
didáticos contextualizados com a realidade vivencial de estudantes e professores também se 
fizeram presentes. Os recursos e práticas implementados se mostraram relevantes na 
contribuição de uma efetiva realização de um ensino interdisciplinar e contextualizado de 
acordo com o que reza os PCNEM. Enfatiza-se a integração da teoria com a prática durante 
todo o desenvolvimento da proposta por considerar-se que tal procedimento tende a 
facilitar o processo de ensino-aprendizagem, bem como a fazer o estudante sentir a 
aplicação do conhecimento no dia-a-dia. 
 
*********************************************************************** 
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ANA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA 
A QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO E A CONTEXTUALIZAÇÃO: A FABRICAÇÃO DO SABÃO COMO 
TEMA GERADOR DE ENSINO APRENDIZAGEM 
 
Resumo: O Conhecimento químico é fundamental à compreensão de processos físicos e 
químicos que nos cercam, para fazer opção por uma vida com qualidade, promover e 
acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Porém, a formação de um pensamento 
químico fruto de uma aprendizagem significativa, tem sido um desafio para educadores em 
química de todo o país. Estudos apontam para a contextualização dos conteúdos químicos 
como recurso para promover uma inter-relação entre conhecimentos escolares e 
fatos/situações presentes no cotidiano dos alunos, imprimindo significado aos conteúdos 
escolares, fazendo com que os alunos aprendam de forma significativa. Nessa perspectiva, 
esta pesquisa foi realizada no sentido de contribuir com o ensino de química e com o 
objetivo geral de propor um material didático que apresentasse uma forma contextualizada 
de trabalhar alguns conceitos e conteúdos fundamentais da Química, tendo como tema 
gerador de ensino aprendizagem a fabricação dos sabões e detergentes. Com o fim de 
respaldar e justificar a escolha do enfoque contextualização e a elaboração do material 
didático realizou-se uma pesquisa sobre o Ensino de Química na rede pública e a relação 
deste com os contextos inerentes à realidade dos alunos. Constatou-se que o Ensino de 
Química atual na rede pública é tradicional e descontextualizado. Os resultados desta 
pesquisa acenam para a necessidade de mudanças na forma como devem ser ensinados os 
conteúdos químicos. A segunda parte da pesquisa consistiu justamente na elaboração da 
Unidade Didática de Ensino, com o fim de promover a aprendizagem significativa de 
conhecimentos químicos a partir do tema fabricação de sabões e detergentes. Verificou-se 
que o trabalho atingiu aos objetivos propostos. Uma avaliação qualitativa mostrou que os 
alunos tornaram-se mais participativos e interessados em estudar Química dessa forma. 
Relatos e depoimentos dos alunos também demonstraram que houve uma aprendizagem 
significativa dos conteúdos trabalhados e que os alunos são capazes de transferi-los para a 
compreensão de situações reais. E uma avaliação quantitativa do material revelou que 
87,09% dos alunos atingiram notas iguais ou superiores a média necessária à aprovação. 
Espera-se que tenhamos contribuído para a melhoria do Ensino de Química, e que esse seja 
apenas um começo de uma grande jornada. 
 
*********************************************************************** 
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CARLOS MAGNO LIMA FERNANDES E SILVA 
UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DA TEORIA DA RELATIVIDADE ESPECIAL NO NÍVEL 
MÉDIO. 
 
Resumo: As novas diretrizes curriculares apontam para uma necessidade de se introduzir 
conceitos de Física Moderna e Contemporânea no nível médio. O objetivo desse trabalho é 
desenvolver uma metodologia e produzir material didático para o ensino da Teoria da 
Relatividade Especial (TRE) no nível médio. Na primeira etapa fizemos um levantamento 
bibliográfico coletando artigos e livros sobre a TRE e seu ensino. Na análise destes trabalhos 
destacamos alguns pontos importantes para o processo ensino aprendizagem como as 
concepções prévias, a utilização da História e Filosofia da Ciência na compreensão da 
evolução do conhecimento, os equívocos que são praticados em relação a alguns conceitos 
da TRE, especialmente sobre a equivalência massa – energia e sobre a massa. Nesse trabalho 
apresentamos uma proposta pedagógica baseada em fundamentos da aprendizagem por 
construção do conhecimento por parte do aluno e a metodologia utilizada leva à 
participação ativa do aluno através de um estímulo à reflexão. Na primeira aula aplicamos 
um questionário com questões relacionadas ao conteúdo para fazer um levantamento de 
algumas concepções prévias dos alunos e, depois de analisar as respostas foi feito uma 
discussão e a colocação do problema. Na seqüência foi feita uma revisão dos conceitos de 
Mecânica Clássica no sentido de reafirmar algumas idéias que estarão em questão ao longo 
do curso e para as quais se busca uma evolução conceitual. Seguindo uma abordagem 
problematizadora foram trabalhadas quatro atividades envolvendo situações da natureza 
que não podem ser descritas pela Física Clássica, criando dessa forma uma necessidade de 
novos conhecimentos para a compreensão do comportamento da natureza. Agindo assim 
deixamos o ensino tradicional no sentido de o aluno somente receber a informação sem 
refletir sobre ela. A metodologia escolhida foi a preparação de textos com informações e 
perguntas cadenciadas para levar aos alunos alguns conflitos entre dados experimentais e 
teóricos. Na aplicação dessas atividades os alunos foram divididos em grupos de três para 
responder as perguntas à medida que avançavam na leitura. Ao final de cada atividade 
fizemos uma discussão e síntese no sentido de reforçar e garantir que o objetivo da 
atividade fosse alcançado. Foram preparadas ainda seis atividades com perguntas e 
respostas que poderão ser utilizadas pelo professor de acordo com a sua disponibilidade de 
tempo e as condições da turma. Devido à inexistência de um texto adequado à metodologia 
utilizada também foi preparado um material específico para o aluno com o objetivo de dar 
suporte ao trabalho da sala de aula. Isso exigiu bastante tempo de preparação. O material 
desenvolvido foi aplicado em duas turmas compostas de alunos de terceiro ano do ensino 
médio. Uma turma foi formada com alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio da 
Escola Doméstica de Natal e do Complexo Educacional Henrique Castriciano e a outra foi 
formada com dezesseis alunos sendo que cinco já haviam terminado o ensino médio e onze 
estavamconcluindo o terceiro ano do ensino médio em diversos colégios de Natal. Devido a 
vários problemas estruturais não foi possível, como planejado, aplicar o material em turmas 
regulares do ensino médio. Um dos fatores foi a dificuldade de se enquadrar a carga horária 
necessária para aplicação do material dentro da programação da escola. Ao final foi aplicado 
novamente o questionário inicial acrescido de mais três questões para se avaliar a evolução 
conceitual dos alunos e a aplicação das novas idéias da TRE. Da experiência vivida na 
aplicação do material constatamos que a metodologia utilizada é viável e efetiva, mas 
encontra alguns problemas relacionados com o tempo de operacionalização, com a 
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formação dos professores e com o nível geral do ensino médio. Os problemas envolvendo a 
formação dos professores serão considerados na seqüência desse trabalho através de cursos 
de extensão. Fazendo isso estaremos divulgando nossas idéias junto à comunidade e 
aperfeiçoando o trabalho. 
 
 
*********************************************************************** 
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PATRICIA DE FREITAS NOBRE 
UMA PROPOSTA METODOLÓGICA DO ENSINO DA QUÍMICA PARA ALUNOS DA ZONA 
RURAL: O ESTUDO DO LEITE 
 
Resumo: O ensino evoluiu, assim como os métodos e as técnicas de ensinar. Aqui propõe-se 
um método de ensino, em que o aluno é mais que um simples ouvinte: além de parte 
integrante, ele é chamado continuamente a intervir, desempenhando um papel amplo, 
interativo e envolvente, desde a contextualização do tema a ser trabalhado inclusivo, 
associado ao seu dia-a-dia e contextual ao programa da disciplina de Química, até a maneira 
como esse tema deve ser explorado. O leite, tema correlato à origem do grupo de alunos 
selecionados, foi explorado, dentro de uma visão sistêmica, sob os pontos de vista da 
composição das propriedades da industrialização e da comercialização. Visando antever as 
vias de construção e organização de conhecimento dos alunos, utilizou-se o modelo de 
gestão mental de Antoine de La Garranderie e a teoria de aprendizagem de Ausubel. O 
conhecimento dos alunos foi monitorado antes, durante e ao final das atividades 
desenvolvidas, prática que permitiu verificar a evolução e o nível de assimilação conceitual 
destes a respeito do tema em estudo. A análise dos resultados obtidos, após a aplicação de 
um questionário contemplando vinte questões, todas pertinentes ao tema, demonstrou um 
nível de aproveitamento acima da média, o que valida o método de ensino proposto. 
 
*********************************************************************** 
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ANTONIO MOREIRA BARROS 
UMA ABORDAGEM PARA O ENSINO DO CONCEITO DE ENERGIA E DE SUA CONSERVAÇÃO 
 
Resumo: Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN+) destacam a 
importância do conhecimento do conceito de energia, de sua conservação e de sua 
degradação. O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia e produzir material 
didático para o ensino desses conceitos no Nível Médio. Na primeira etapa fizemos um 
amplo levantamento bibliográfico coletando artigos e livros que nos permitiram detectar as 
preocupações com o ensino – aprendizagem do conceito de energia e outros 
correlacionados. Na análise destes trabalhos destacamos alguns pontos importantes para o 
processo ensino aprendizagem como as concepções alternativas ou prévias, a necessidade 
de se trabalhar com sistemas, tratar a energia como algo abstrato. Identificamos também 
alguns problemas como os diferentes usos da palavra energia e de conceitos correlacionados 
com trabalho e calor, a consideração de diferentes formas de energia, tratamento da 
energia como algo material etc. Neste trabalho apresentamos uma proposta pedagógica 
baseada numa abordagem problematizadora e em fundamentos da aprendizagem por 
construção do conhecimento por parte do aluno levando à sua participação ativa através de 
um estímulo à reflexão. Iniciamos fazendo um levantamento de algumas concepções prévias 
dos alunos sendo que isso levou a uma discussão e colocação do problema. Agindo assim 
deixamos o ensino tradicional no sentido de o aluno somente receber a informação sem 
refletir sobre ela. Na seqüência foi feita uma revisão de alguns conceitos de Mecânica 
Clássica no sentido de reafirmar algumas idéias que serão importantes na compreensão do 
sistema Terra+bola, utilizado como sistema básico e da vivência do aluno para colocação das 
idéias sobre energia, conservação e degradação. A seguir foram apresentadas as idéias de 
modelo e sua importância na compreensão da descrição da natureza, através de uma 
atividade com molas. Ainda como fundamentação da metodologia foi realizada uma 
atividade com bolas de gude onde seguimos as idéias colocadas por Feynman sobre como 
compreender o conceito de energia. Tal atividade também foi importante no 
estabelecimento de conceitos como sistema aberto ou fechado e de algoritmos para 
descrever situações às quais não temos acesso direto. A partir disso aplicamos essas idéias a 
sistemas como Terra+bola e massa+mola+superfície, desenvolvendo argumentos e 
algoritmos para descrever os seus comportamentos em termos de energia, de sua 
conservação e degradação. A generalização dos conceitos em estudo – energia, conservação, 
degradação – foi realizado considerando-se outras situações na natureza onde os sistemas 
podem interagir, tais como por diferença de temperatura, radiação eletromagnética, e 
outros. Foram realizadas duas atividades: aquecimento da água por radiação solar e 
aquecimento da água por diferença de temperatura. Vários exemplos foram considerados 
descrevendo várias situações na natureza utilizando-se os conceitos apresentados. Para 
implementação da metodologia escolhida foram preparados textos com informações 
cadenciadas para levar os alunos a conflitos entre as concepções prévias e conhecimento 
científico. Na aplicação das atividades os alunos foram divididos em grupos para responder 
às perguntas à medida que avançavam nas leituras. Ao final de cada atividade havia uma 
discussão e síntese no sentido de buscar garantir que o objetivo da atividade fosse 
alcançado. O texto para o aluno foi necessário em função da necessidade de se colocar os 
conceitos em novas bases e em novos significados para os vários termos, o que raramente se 
encontra na literatura. O material desenvolvido foi aplicado numa turma regular do primeiro 
ano do ensino médio do CEFETRN, composta de 29 alunos. Ao final foi aplicado o mesmo 
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questionário, agora crescido de duas perguntas específicas sobre a idéia de conservação e 
degradação de energia. Da experiência vivida na aplicação do material constatamos que a 
metodologia utilizada é bastante viável e efetiva para o que se visa, mas encontra alguns 
problemas relacionados com o tempo de operacionalização, com a formação de professores 
e com os pré-requisitos dos alunos que ingressam ao ensino médio. Os problemas 
envolvendo a formação dos professores serão considerados na seqüência desse trabalho 
através de cursos de formação continuada. Fazendo isso estaremos divulgando nossas idéias 
junto à comunidade e aperfeiçoando o trabalho. 
 
*********************************************************************** 



66 
 

WALTER ROMERO RAMOS E SILVA JUNIOR 
DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE ENSINO DE FÍSICA TÉRMICA PARA O NÍVEL 
MÉDIO 
 
Resumo: Neste trabalho de mestrado, detemos nossa pesquisa na elaboração e 
implementação de planos de aula, que pudessem contribuir para estimular a participação e 
o interesse dos alunos nas aulas de física. Utilizamos como principal recurso didático, textos 
provenientes da Internet, que proporcionasse aos estudantes acesso a leitura envolvendo 
conteúdos científicos, tentando amenizar a falta de qualquer forma de material didático de 
ciências para os alunos. Pudemos constatar também, deficiências por parte dos educandos, 
em atividades que envolviam leitura e interpretação de textos, o que nos preocupou 
bastante enquanto educador e nos motivou a provocar mudanças neste quadro. As 
atividades aqui propostas foram elaboradas e aplicadas numa turma do segundo ano do 
nível médio, atendendo conteúdos de física térmica mas com um enfoque interdisciplinar. 
Cada plano de aula proporcionou participação ativa de cada estudante, seja na realização de 
tarefas solicitadas ou na participação de discussões em sala de aula. Os resultados mais 
expressivos desta pesquisa foram aumento na participação dos alunos nas atividades fora e 
dentro da classe e uma mudança na forma de pensar e elaborar soluções para determinados 
problemas. 
 
********************************************************************** 
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FRANCISCO JOSELIO RAFAEL 
ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA DE ENSINO SOBRE OS CONCEITOS DE 
CALOR E TEMPERATURA 
 
Resumo: Este trabalho investigou as concepções alternativas apresentadas por alunos do 
Ensino Médio, em relação aos conceitos de calor e de temperatura, objetivando a 
elaboração e aplicação de uma estratégia de ensino a partir do diagnóstico levantado das 
concepções presentes nos estudantes. A estratégia de ensino foi constituída por uma 
seqüência de atividades que envolvem História da Ciência e experimentos, inseridas num 
curso que teve como base a proposta do Grupo de Reelaboração do Ensino de Física (GREF). 
Utilizamos como fio condutor de nosso trabalho de pesquisa o desenvolvimento da 
Termodinâmica, desde o desenvolvimento das primeiras máquinas térmicas, passando pela 
Revolução Industrial e a evolução dos conceitos de calor e de temperatura. A estratégia de 
ensino foi aplicada a uma turma do segundo ano do ensino médio de uma escola pública da 
cidade de Mossoró (RN). Procurou-se, com as atividades, tornar os conceitos que fazem 
parte da Termodinâmica mais significativos para os alunos. Avaliamos que a aplicação da 
estratégia representou ganhos para os estudantes da turma, em termos do aprendizado das 
leis e conceitos da Termodinâmica (especificamente dos conceitos de calor e de 
temperatura), assim como no que se refere à superação de suas concepções iniciais. 
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ADRIANA CASSIA FREITAS DE MOISES 
FÍSICA NO COTIDIANO: DA COZINHA PARA A SALA DE AULA – RELATO DE UMA 
EXPERIÊNCIA DIDÁTICA NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE (CE) 
 
Resume: O Ensino Médio brasileiro vem passando por importantes transformações. Partindo 
da legislação em vigor e de outros documentos oficiais que subsidiam essas mudanças, essa 
pesquisa focaliza a noção de contextualização, discutindo as possibilidades de um Ensino de 
Física contextualizado ao ambiente de uma cozinha. Em virtude das dificuldades 
apresentadas pelos alunos de estabelecerem relações dos conteúdos apreendidos em sala 
de aula com suas vivências e experiências no cotidiano, propusemos a elaboração e a 
aplicação de uma Unidade Didática que teve como ponto de partida uma análise feita 
através de um questionário inicial. A Unidade foi elaborada com base na proposta do GREF 
(Grupo de Reelaboração do Ensino de Física) para um curso de Física Térmica, e envolveu 
situações do  cotidiano dos alunos, particularmente atividades que buscavam relacionar os 
conteúdos trabalhados em sala com o contexto de uma cozinha. A Unidade foi aplicada 
numa turma da segunda série do ensino médio de uma escola pública do município de 
Limoeiro do Norte (CE). A avaliação da experiência permite afirmar que a contextualização é 
um desafio a ser perseguido, no intuito de que os estudantes possam olhar a Física de 
maneira mais crítica, compreendendo que essa disciplina é relevante para nós e está 
presente em todo o mundo ao nosso redor. 
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GILBERTO MOREL DE PAULA E SOUZA 
A INFORMÁTICA COMO RECURSO DIDÁTICO PARA A APRENDIZAGEM DE FÍSICA NO 
ENSINO MÉDIO 
 
Resumo: A realização deste trabalho foi motivada por nossas preocupações, enquanto 
professor da disciplina de Física, no ensino médio e no ensino superior, onde temos 
observado muitas dificuldades no desempenho dos alunos, ao tentarem dar prosseguimento 
a seus estudos fora da sala de aula, em virtude da falta de equipamentos adequados, ou 
mesmo, de um laboratório onde eles possam colocar em prática os conteúdos estudados. O 
trabalho objetiva construir e testar um software educativo que sirva como ferramenta 
auxiliadora na aprendizagem de Física no Ensino Médio, na área de eletricidade, com ênfase 
no estudo da eletrodinâmica em resistores. O software desenvolvido apresenta-se como 
uma alternativa aos problemas de aprendizagem, colocando a informática como ferramenta 
auxiliar, visto que, além de ser uma alternativa em plena expansão tecnológica, dotada de 
diversos recursos, estimula a aprendizagem significativa, segundo a perspectiva de David 
Ausubel. Um software contendo um programa destinado à aplicabilidade de conteúdos de 
física no ramo da eletricidade é apresentado como uma ferramenta auxiliar, onde o 
estudante pode, não apenas, rever os conteúdos apresentados em sala, como também por 
em prática, através de um laboratório virtual, alguns destes conteúdos, além de testar seus 
conhecimentos através de um banco de questões discursivas. A avaliação do software 
desenvolvido foi feita submetendo-o à apreciação de profissionais da área de física. 
Igualmente, através de avaliações contínuas, foram feitas comparações entre o desempenho 
de alunos de cinco turmas distintas, na mesma escola, que se utilizaram do programa como 
ferramenta auxiliadora de sua aprendizagem, e o desempenho daqueles que não o 
utilizaram. 
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JOSE DE ARIMATER DE SOUZA 
UMA ABORDAGEM HISTÓRICA PARA O ENSINO DO PRINCÍPIO DA INÉRCIA 
 
Resumo: Inserido no campo da Didática das Ciências, este trabalho propõe uma abordagem 
para a introdução da História da Ciência no ensino científico, em nível médio. Foi elaborada 
e aplicada uma seqüência de atividades contemplando a história do Princípio da Inércia. 
Procurou-se, com tal abordagem, dar mais significado ao ensino científico e, ao mesmo 
tempo, abrir novas vias para uma melhor compreensão dos processos de construção do 
conhecimento científico. A preparação das atividades envolveu um estudo do 
desenvolvimento histórico do conceito de movimento, desde a física aristotélica, passando 
pela física do movimento medieval, por Galileu, Gassendi, Descartes, até alcançar a primeira 
lei de Newton. A estratégia de ensino foi aplicada a três turmas do ensino médio noturno de 
uma escola da rede pública estadual da cidade de Natal (RN). A análise dos resultados 
indicou a dificuldade de superação de concepções alternativas acerca de movimento pelos 
estudantes. Apesar disso, avaliamos que a aplicação dessa estratégia de ensino tanto 
representou ganhos para aprendizagem dos estudantes, como contribuiu para o 
redimensionamento da prática pedagógica do professor-pesquisador. Palavras-chave: 
Princípio da Inércia; História da Ciência; Ensino de ciências. 
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DENER DA SILVA ALBUQUERQUE 
UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE ELETROMAGNETISMO NO NÍVEL MÉDIO 
 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo a construção de uma proposta de ensino de 
eletromagnetismo, no nível médio da escola pública estadual em Natal, RN, que contemple 
do modo mais abrangente possível, seus aspectos mais fundamentais. A metodologia 
empregada visa priorizar conceitos físicos em relação a instrumentos (como, por exemplo, a 
matemática), que devem ter a conotação apenas de ferramentas, ou de coadjuvantes, no 
contexto do ensino de física no nível médio. A referida proposta proporciona planos de aula 
diferenciados e roteiros experimentais, que apresentam um trabalho baseado, 
principalmente, em textos e participação ativa dos estudantes no processo de ensino- 
aprendizagem, bem como na implementação das propostas dos PCN+ (BRASIL, 2000), que 
sugerem formas alternativas para tornar a prática em sala de aula mais empolgante e 
prazerosa, direcionada a um processo ensino-aprendizagem significativo, tanto para o 
professor quanto para o aluno. Este material foi aplicado no final do 3° bimestre e em todo 
4° bimestre do ano letivo de 2007, na Escola Estadual Professor Varela Barca em duas 
turmas (3V1 e 3V2) da 3ª serie do ensino médio. Como avaliação da aplicação dessa 
proposta pode-se citar que os alunos mostraram-se mais seguros no momento de aplicar os 
conceitos, quando da realização dos experimentos, e menos ansiosos no momento formal 
da prova avaliativa, demonstrando uma maior motivação quando apresentados ao 
eletromagnetismo contextualizado em situações do seu dia-a-dia. O produto educacional 
deste trabalho compreende, além desta dissertação, os planos de aula, roteiros 
experimentais e os instrumentos de avaliação utilizados (Anexos E a I). 
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BONIEK VENCESLAU DA CRUZ SILVA 
CONTROVÉRSIAS SOBRE A NATUREZA DA LUZ: UMA APLICAÇÃO DIDÁTICA 
 
Resumo: A pesquisa no campo da Didática das Ciências vem mostrando, nas últimas 
décadas, que alunos do nível médio de ensino apresentam dificuldades de entendimento de 
conceitos básicos da ciência, em geral, e da Física, em particular. A literatura especializada 
aponta, como um dos eixos para uma educação científica de melhor qualidade, uma 
compreensão mais estruturada sobre a ciência. Este trabalho propõe a introdução de 
elementos da História e da Filosofia da Ciência no ensino médio como subsídio à 
aprendizagem de conceitos da óptica, de forma geral, e de aspectos relativos à natureza da 
ciência, de forma específica. Valendo-nos de episódios históricos sobre a controvérsia 
existente acerca da natureza da luz, principalmente nos séculos XVII e XVIII, como também 
de recortes da história da óptica no que diz respeito ao desenvolvimento de modelos 
explicativos do processo da visão, elaboramos e aplicamos uma unidade didática a duas 
turmas do ensino médio noturno de uma escola da rede pública estadual da cidade de 
Parnamirim (RN). A unidade envolveu, primordialmente, a leitura de três textos históricos 
contendo questões escritas, além da realização de um debate coletivo "juri simulado". A 
análise dos resultados indicou algumas dificuldades de superação das concepções 
alternativas relacionadas ao processo da visão e à natureza da luz. Apesar disso, 
entendemos que a unidade didática logrou êxitos no que diz respeito à aprendizagem da 
maioria dos alunos, tanto em relação a uma melhor compreensão da ciência como também 
de conceitos da óptica. 
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JOSE FERREIRA DA SILVA JUNIOR 
UMA ABORDAGEM DIALÓGICA PARA A UTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS EM 
SALA DE AULA 
 
Resumo: É extensa, por parte dos professores e da comunidade escolar, a defesa da 
utilização de atividades experimentais no Ensino de Física como estratégia para produzir um 
ensino-aprendizagem mais eficiente. Entretanto existem muitas dificuldades na implantação 
dessas atividades e, quando são implantadas não constituem uma melhora na eficiência das 
aulas devido ao método utilizado. Neste trabalho, desenvolvemos uma proposta para a 
utilização de atividades experimentais em aulas de Física no Ensino Médio, a partir de uma 
abordagem crítico-reflexiva, mantendo o diálogo constante entre os participantes do 
processo de ensino- aprendizagem. Produzimos e aplicamos um material didático 
relacionado à nossa proposta com alunos do Ensino Médio e consideramos a necessidade de 
socializar as idéias com outros profissionais. Com esse objetivo, iniciamos um levantamento 
da literatura especializada, aplicação de um questionário com um grupo de 28 professores e 
licenciandos em Física do IFRN e UFRN e realização de uma oficina denominada “A Função 
das Atividades Experimentais no Ensino de Física”, um curso de extensão de   60 horas que 
foi realizada em quatro (4) etapas. Durante a oficina, apresentamos uma proposta dialógica 
de realização de atividades experimentais com características interativo-reflexivas para o 
ensino Médio e acompanhamos o desenvolvimento da aplicação dessas atividades pelos 
participantes em suas salas de aula de origem. Os dados obtidos dos professores e seus 
alunos foram organizados em tabelas e categorizados. Apesar de algumas dificuldades em 
relação ao retorno dos participantes sobre a realização das atividades em sala de aula, os 
resultados obtidos sinalizam mudanças na prática desses profissionais e a introdução de 
atividades experimentais tem sido um subsídio importante para auxiliá-las nas aulas de 
Física no Ensino Médio. 
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ALCINDO MARIANO DE SOUZA 
DESPERTANDO RESPONSABILIDADE SOCIAL NO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DE TEMÁTICAS 
ASSOCIADAS À FÍSICA NUCLEAR 
 
Resumo: Em uma sociedade cada vez mais complexa, muitas discussões sobre o papel da 
escola estão em pauta. Sociólogos, educadores, antropólogos, pesquisadores de diferentes 
áreas, procuram estabelecer esse papel. Nessa dissertação temos o objetivo de contribuir 
com o que entendemos ser um papel central para o ensino da Física, a formação para 
cidadania. Elaboramos uma proposta de intervenção visando despertar o interesse de alunos 
do Ensino Médio para questões de relevância social e, através dela, estimular posturas ou 
atitudes de responsabilidade social, potencializando a formação de um cidadão mais ativo 
política e socialmente. Para elaboração da proposta foram feitos estudos sobre a formação 
para a cidadania e sobre mudanças de atitude, utilizando como principal referencial teórico 
a ênfase curricular Ciência, Tecnologia e Sociedade. O ensino da Física Nuclear aliou-se a 
essa proposta de intervenção, em função de seu potencial pedagógico na discussão de 
questões sociais, políticas e econômicas articuladas com conceitos científicos e tecnologias 
associadas. Foi desenvolvida uma análise da abordagem de Física Nuclear nos materiais 
didáticos em uso nas escolas de Natal, e uma revisão bibliográfica em periódicos da área de 
ensino, teses e dissertações; um levantamento sobre o ensino da Física Nuclear por 
professores da cidade de Natal também foi desenvolvido, como forma de investigar as 
possibilidades já exploradas para esse conteúdo. O resultado foi uma proposta de ensino 
que fez uso da questão controversa da implantação das usinas nucleares no Nordeste, onde 
utilizou-se, além da problematização da questão, a metodologia de jogo de papéis onde os 
alunos assumiram papéis sociais específicos que dariam subsídios ao grupo para uma 
audiência pública simulada e posterior plebiscito simulado. Na análise da implementação da 
proposta, ressaltamos dificuldades, mas também possibilidades e a relevância do exercício 
de habilidades como argumentação, busca de informações, e discussão de problemas 
sociais, na formação dos jovens. Esperamos, com a dissertação, contribuir para a formação 
de futuros cidadão bem como com a iniciativa de outros professores-pesquisadores com 
objetivos de ensino similares. 
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JOSE ALVES DE LIMA NETO 
O USO DA ABORDAGEM CTSA NO ENSINO DE ENERGIA TENDO O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL COMO EIXO TEMÁTICO 
 
Resumo: Nas últimas décadas a humanidade vem se preocupando cada vez mais com os 
problemas ambientais. Prova disso são as iniciativas cada vez mais frequentes da sociedade 
civil organizada, das instituições privadas e também do governo, seja ele municipal, estadual 
ou federal, em promover ações em defesa do meio ambiente. O objetivo dessa pesquisa é 
contribuir para a formação de cidadãos mais criticamente conscientes de suas 
responsabilidades frente às questões do desenvolvimento sustentável, simultaneamente à 
sua aprendizagem de física no ensino médio. Dessa maneira, foi elaborado um projeto de 
pesquisa que tem o objetivo de avaliar a eficácia da adoção do conceito de desenvolvimento 
sustentável como eixo temático nas aulas de física no ensino médio. Daí, foram elaborados, 
implementados e avaliados planos de aulas que buscam não apenas construir e aplicar o 
conceito de energia, mas também compreender suas transformações e lei de conservação, 
bem como seus processos de produção, distribuição e consumo no contexto das leis físicas 
em que está envolvido. Então, foi deliberadamente propiciado ao aluno, durante as aulas, 
ler, interpretar e produzir textos para, dessa forma, poder pensar e começar a ter uma visão 
crítica do mundo que o cerca, bem como assimilar o conceito de energia e compreender 
suas ocorrências nos fenômenos da natureza e das tecnologias. A abordagem utilizada para 
tal foi a que vincula ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente – CTSA. Essa 
metodologia de ensino foi aplicada no Câmpus Ipanguaçu do IFRN, aos alunos de uma turma 
da primeira série do ensino médio de cada um dos seguintes cursos técnicos integrados: 
técnico em agroecologia e técnico em informática. Os resultados da pesquisa mostram a 
eficácia da metodologia tanto no que diz respeito aos posicionamentos dos alunos frente às 
diretrizes do desenvolvimento sustentável, quanto ao aprendizado dos conteúdos de física 
tratados. Esperase, com essa dissertação, contribuir para a formação de futuros cidadãos e 
cidadãs, como respeitadores do meio ambiente, e disponibilizar uma fonte de inspiração 
para outros professores que desejem despertar nos seus alunos tal postura crítica para 
formação de cidadania, a partir de suas aulas. 
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ANDERSON LUIZ PINHEIRO DE OLIVEIRA 
UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA A PARTIR DA TEMÁTICA TERREMOTOS COM ÊNFASE EM CTS 
 
Resumo: No decorrer de toda sua história a população da região do Mato Grande, que inclui 
a cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte, esteve sujeita a terremotos. Esses 
eventos são causados por uma falha geológica, conhecida como Falha da Samambaia. Na 
década de 1980 houve uma intensificação desse fenômeno que culminou como um 
terremoto 5,1 graus na Escala Richter na madrugada de 30 de novembro de 1986, fazendo 
com que pesquisadores brasileiros e de outros países se deslocassem para a região no 
sentido de realizar pesquisas na área de Sismologia. Nesse período houve uma forte 
interação entre cientistas e a população local. Com o objetivo de estudar e relatar como a 
população vivenciou esse momento que marcou a sua história, a partir da realização de 
entrevistas com sujeitos que presenciaram o ocorrido, é que está sendo desenvolvida esta 
pesquisa. Tomando como referencial teórico a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS) com ênfase na alfabetização científica, pretende-se, assim, levar o tema de forma 
ampla e sistematizada para a sala de aula, promovendo meios de contribuir com os 
professores na formação científica e orientação aos estudantes em caso de ocorrência de 
terremotos. 
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