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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa parte do contexto educacional do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, 

através da retomada dos marcos legais que o caracterizam como instituição pertencente à 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica Brasileira, com enfoque nas políticas de 

formação continuada para os servidores que ali atuam especificamente docentes, em especial 

aqueles que tem sua atuação na área de Ensino de Ciência Naturais e Matemática. Para isso 

fazemos o recorte do convênio firmado entre o IFRN e a UFRN através do PPGECNM no 

mestrado profissional Ensino de Ciências Naturais e Matemática. Desse convênio temos como 

colaboradores da pesquisa 08 docentes mestres que se formaram entre o período de 2004 a 

2010, de forma que empreendemos uma pesquisa quali-quantitativa que objetivou em termos 

gerais realizar estudo de descrição e análise dos impactos causados pela formação de mestres 

do IFRN no PPGECNM/UFRN, levando em consideração a produção acadêmica dos mesmos 

(dissertação), sua atuação no contexto da instituição e os aspectos históricos, sociais, 

econômicos e políticos envolvidos, atendendo também as orientações do projeto em rede do 

Observatório 2008 – MEC/CAPES/DEB-P. Para isso utilizamos nas opções teórico 

metodológicas alguns elementos da Entrevista Compreensiva e da Multirreferencialidade, 

nosso instrumento de coleta de dado principal foi a entrevista, fizemos também a análise das 

dissertações produzidas pelos docentes mestres e as caracterizamos, a partir de descritores 

específicos utilizados nos catálogos da USP/IFUSP (1992; 1996) e da 

UNICAMP/FE/CEDOC (1998) e por outros  pesquisadores. Na análise e compreensão das 

falas dos entrevistados foi possível identificar as implicações da formação docente no 

contexto escolar; a motivação para a busca do mestrado; como se deu a construção do objeto 

de estudo do produto educativo e sua utilização e intervenção na prática docente; a questão do 

papel dos docentes mestres no ambiente escolar a pós o mestrado levando em consideração as 

mudanças na atuação profissional e a influência nos grupos de trabalho; como se dá a 

utilização da pesquisa e investigação em sala de aula após a formação e a relação formação e 

qualidade educacional no contexto do IFRN. Na leitura e análise das dissertações produzidas 

foi possível identificar os principais focos e sub-focos temáticos explorados assim como os 

referencias teóricos metodológicos. Ao final da pesquisa elaboramos um produto técnico que 

poderá servir para estudos de análise e avaliação em termos quantitativos dos resultados 

alcançados pelos professores mestres do IFRN através de sua formação no 

PPGECNM/UFRN. 

 

Palavras-chaves: Formação continuada. Ensino de Ciências. Mestrado Profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This research part of the educational context of the Federal Rio Grande do Norte, through the 

resumption of legal frameworks that characterize it as an institution belonging to the Federal 

Network of Professional Education and Technology Brazilian, with a focus on continued 

education policies for the servers who work there specifically teachers, especially those who 

have their work in the Teaching of Natural Science and Mathematics. To do this the cut in an 

agreement between the IFRN and UFRN PPGECNM through the professional master's degree 

Teaching of Natural Sciences and Mathematics. This agreement as we have research 

collaborators 08 master teachers who graduated in the period 2004 to 2010, so we undertook a 

qualitative and quantitative research aimed to conduct the study in general terms of 

description and analysis of the impacts caused by the formation of masters IFRN in 

PPGECNM UFRN, taking into account the production of the same academic (dissertation), 

his performance in the context of the institution and the historical, social, economic and 

political aspects involved, and also meet the guidelines of the project at the Observatory in 

2008 - MEC / CAPES / BSD-P. We used the theoretical options methodological elements of 

Comprehensive Interview and multireferentiality, our data collection instrument was the main 

interview, we also performed the analysis of dissertations by lecturers and teachers featured, 

from the specific descriptors used in catalogs USP / IFUSP (1992, 1996) and UNICAMP / FE 

/ CEDOC (1998) and by other researchers. In analyzing and understanding the speech of the 

interviewees were able to identify the implications of teacher education in the school context, 

the motivation to seek the Master; how was the construction of the object of study of the 

educational product and its use in teaching practice and intervention, the question of the role 

of master teachers in the school environment to the post master taking into account changes in 

professional performance and influence in the working groups, how does the use of research 

and investigation in the classroom after training and between training and educational quality 

in the context of IFRN. In reading and analysis of the dissertations were able to identify the 

main focus and under-explored thematic focus as well as the theoretical methodological 

references. At the end of the research developed a product that could be used for technical 

analysis studies and assessment in quantitative terms the results achieved by the master 

teachers IFRN through his training in PPGECNM UFRN. 

 

Keywords: Continuing Education. Science Education. Professional Masters. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 2009, a Educação Profissional no Brasil, em termos oficiais, completou 100 

anos cujo marco inicial data do ano de 1909 com o surgimento das Escolas de 

Aprendizes e Artífices até chegar aos Institutos Federais de Educação Ciência e 

Tecnologia em 2008, outro marco que sinaliza para a consolidação da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica no país
1
. Essa rede é constituída pelos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR); Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow 

da Fonseca (CEFET-RJ) e de Minas Gerais (CEFET-MG) e Escolas Técnicas 

vinculadas às Universidades Federais (BRASIL, 2008). 

Os Institutos Federais são em número de 38, espalhados pelos diversos estados 

brasileiros e apontam para um desenho curricular complexo em termos de oferta e 

função social, devendo trazer formação inicial e continuada de trabalhadores, educação 

básica na forma de cursos de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio, Ensino Técnico, em geral, cursos superiores de Tecnologia, 

Licenciatura e Bacharelado em áreas em que a Ciência e a Tecnologia são 

predominantes. 

Nesse contexto, falar da formação de docentes que atuam nessa Rede e nesses 

Institutos é abordar um tema tão complexo quanto o papel das instituições de formação 

profissional no decorrer da história do Brasil, não dizendo respeito tão somente à 

profissionalização
2
 docente, mas incidindo, também, nas múltiplas funções sociais que 

esses Institutos trazem no bojo da formação ali ofertada.   Essas escolas, centros e hoje 

Institutos são marcados pela educação do “fazer” e por muitos anos trouxeram, em seus 

quadros, docentes “leigos”
3
. Ações para mudar essa realidade intensificam-se à medida 

que as conjunturas econômicas e sociais apontam para a necessidade de se tomarem 

novos rumos, porém nem sempre são rigorosas, intensas e sistematizadas.  

                                                 
1
 A Rede Federal de Educação Ciência e Tecnologia foi criada por meio da Lei nº 11.892 (DOU 

29/12/2008). 
2
 Entendida aqui como “um movimento ideológico, na medida em que repousa em novas representações 

da educação e do ser do professor no interior do sistema educativo. É um processo de socialização, de 

comunicação, de reconhecimento, de decisão, de negociação entre os projetos individuais e os dos grupos 

profissionais. Mas é também um processo político e econômico, porque no plano das práticas e das 

organizações induz novos modos de gestão do trabalho docente e de relações de poder entre os grupos, no 

seio da instituição escolar e fora dela.” (NÚÑEZ; RAMALHO, 2008)  
3
 Dito pelo parâmetro legal, já que é a legislação de ensino que estabelece as exigências para a formação 

do professor e, por decorrência, para o exercício da docência, partindo do que a legislação define para o 

exercício do magistério. (WARDE, 1986)  
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Múltiplos olhares são necessários para compreender a configuração educativa e 

profissional que se desenha nesse ambiente escolar multifacetado, pois não se trata 

somente de educação básica, nem somente de educação profissional. Trata-se de um 

universo educativo complexo e em constante construção, desenhado dentro de 

realidades históricas, políticas, econômicas e sociais que não podem ser tratadas de 

forma simples e ingênua e jamais poderá ser objeto de uma única pesquisa no campo 

educacional, tendo em vista as inúmeras possibilidades presentes nesse universo. 

O contexto de nossa pesquisa se dá no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), no qual atuo desde 2008, mais 

precisamente no Campus Natal Central, compondo a equipe pedagógica dessa 

Instituição. O nosso objeto de estudo é a formação pós-graduada de docentes inseridos 

na área de Ciências e Matemática, em particular, aqueles que concluíram seus mestrados 

no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

(PPGECNM) na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Esse programa é da modalidade de mestrado profissional (MP) que visa à 

formação de profissionais, preferencialmente em exercício, aptos a elaborar e 

aprofundar conhecimento e técnicas de pesquisa. Entendemos que esse tipo de mestrado 

é fruto de um processo histórico de mudança na pós-graduação brasileira e que teve sua 

consolidação com o Plano Nacional de Pós-Graduação – 2005-2010, que busca entre 

outras coisas a diversificação do modelo de pós-graduação e modelos diferenciados de 

avaliação. 

Segundo Moreira (2004), o que caracteriza essa modalidade de mestrado é uma 

estrutura curricular que articule o ensino com a aplicação profissional. Os mestrados 

profissionalizantes foram formalizados pela Portaria nº 80, de 16 de dezembro de 1998, 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e enfatiza 

estudos técnicos voltados para o desempenho profissional (CAPES, 1998). 

O PPGECNM, vinculado ao Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) da 

UFRN, iniciou suas atividades em 2002. O objetivo expresso é de qualificar, no nível de 

pós-graduação stricto sensu professores em exercício, preferencialmente da rede 

pública, nas áreas de Ciências, Física, Biologia, Química, Matemática, com tempo 

máximo de titulação de três anos (36 meses). Esse mestrado tem uma área de 

concentração: Ensino de Ciências Naturais e Matemática e, atualmente, é composto por 

três linhas de pesquisas, a saber: a) História, Filosofia e Sociologia da Ciência no 
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Ensino de Ciências Naturais e da Matemática; b) Educação em Astronomia e Ciências 

da Terra; c) Ensino e aprendizagem de Ciências Naturais e Matemática. 

Ingressamos nesse mestrado no segundo semestre de 2008, através de processo 

de seleção especial
4
 firmado por um convênio do tipo Mestrado Interinstitucional 

(MINTER), firmado entre UFRN e IFRN desde 2005. Antes desse período, vários 

colegas do Instituto já haviam passado por essa seleção, considerando que desde o 

início do convênio haviam sido oferecidas 20 vagas. Particularmente, ocupamos a 19ª 

vaga. Nesse contexto, a linha de raciocínio considerada era o fato de outros 18 colegas 

da Instituição deveriam ter concluído o mestrado. Entretanto, essa situação não era 

exatamente o que ocorria. Havia um histórico de desistência que chamou a atenção em 

primeiro lugar e, em seguida, o interesse pedagógico de compreender quais 

contribuições as pesquisas realizadas pelos egressos teriam dado ao desenvolvimento da 

educação no IFRN, tendo em vista a natureza profissionalizante do mestrado.  

A pesquisa coaduna com o Projeto em Rede do Observatório 2008 – 

MEC/CAPES/DEB-P
5
 executado pelas seguintes universidades: Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

e Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Esse Projeto surge da necessidade de 

estudos sistemáticos da produção acadêmica, da difusão e o intercâmbio dos resultados 

alcançados por essas produções acadêmicas, das contribuições oriundas dos estudos 

produzidos na Região Nordeste pelas Universidades acima citadas e para o 

fortalecimento dos Programas. Sinaliza a importância de ampliar a divulgação da 

produção acadêmica atual, no referente ao Ensino de Ciências e Matemática, de modo a 

possibilitar um maior acesso aos seus resultados e à forma como os problemas do 

ensino nessa área são nelas tratados.  

                                                 
4
 Especial, não por significar algum privilégio em relação à seleção geral, mas por permitir que se 

concorra somente com os pares concorrentes do IFRN. 
5
 Uma parceria da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC) e do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), o programa 

Observatório da Educação atua na pós-graduação – mestrado e doutorado – e tem como objetivo instituir 

e apoiar diferentes grupos de estudo para acompanhar as atividades e políticas educacionais do País. 

Lançada em 2006, a iniciativa apóia projetos de pesquisa de pós-graduação com estudos voltados para a 

educação, como avaliação educacional, análise do fluxo escolar, educação e mercado de trabalho, 

financiamento da educação e educação e demografia. 

A principal ferramenta é o desenvolvimento de pesquisas e estudos propositivos, tendo como base o 

diagnóstico e a avaliação dos problemas da educação brasileira. A estratégia é que os trabalhos usem 

como base o banco de dados do Inep, entre eles, o Censo Escolar e o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb), para estimular a formação de mestres e doutores que atuem nas áreas de gestão de políticas 

educacionais, avaliação educacional e formação de professores (BRASIL, 2009). 
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Assim, para a realização deste trabalho, partimos de três pressupostos que: 1- há 

uma massa crítica já produzida no mestrado do PPGECNM na UFRN, em seus nove 

anos de existência e que precisa ser analisada e catalogada como importante fonte 

documental para a formação pós-graduada em Ensino de Ciências e Matemática e para 

o redimensionamento de pesquisas futuras; 2 – sendo o IFRN parceiro desse programa, 

desde a sua criação, com a participação de vários professores como alunos, surge a 

necessidade de um olhar descritivo e analítico do conjunto da produção dos docentes do 

IFRN, visando a analisar a relação dessas produções e da formação com a atuação 

desses docentes na Instituição; 3- há todo um processo histórico, social e político que 

precisa ser compreendido e que transcende a realidade objetiva e nem sempre se 

encontra manifesto nos trabalhos acadêmicos e no sentindo que é dado ao professor e 

pelo professor quando da sua procura pela formação stricto sensu. 

 

1.1 Objetivos da pesquisa 

  

À luz dos pressupostos anteriormente mencionados, a dissertação teve como 

objetivo geral: 

 realizar estudo de descrição e análise dos impactos causados pela formação de 

mestres do IFRN no PPGECNM/UFRN, levando em consideração a produção 

acadêmica dos mesmos (dissertação), sua atuação no contexto da Instituição e os 

aspectos históricos, sociais, econômicos e políticos envolvidos.  

e objetivos específicos: 

 caracterizar, a partir de descritores específicos, as dissertações produzidas por 

mestres do IFRN, formados no PPGECNM de 2002 a 2010, atendendo as 

orientações do Projeto em Rede do Observatório 2008 – MEC/CAPES/DEB-P;  

 identificar as implicações que a formação no Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática no PPGECNM/UFRN trouxeram aos docentes egressos e ao IFRN 

em múltiplos aspectos; 

 elaborar produto técnico que possa servir para estudos de análise e avaliação em 

termos quantitativos dos resultados alcançados pelos professores mestres do 

IFRN através de sua formação no PPGECNM/UFRN.     
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1.2 Estrutura da dissertação    

 

O texto encontra-se dividido em dois grandes momentos. No primeiro momento, 

“Capacitação de professores para a Educação Profissional e Tecnológica, um recorte 

histórico do contexto do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN)”, trazemos um breve histórico da Instituição; adentramos nos 

aspectos históricos das políticas de capacitação e qualificação para os professores da 

Educação Profissional e Tecnológica no Brasil; as políticas de formação e capacitação 

para os professores da Educação Profissional e Tecnológica no IFRN e encerramos 

abordando o convênio Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática (PPGECNM) e IFRN.  

Nesse mesmo momento, objetivamos também que fosse conhecida a trajetória 

histórica do IFRN, o contexto político educacional em que ele está inserido, as 

influências sofridas e os reflexos na formação continuada de seus servidores, 

especificamente dos docentes. Achamos necessária essa contextualização para 

chegarmos de forma mais compreensiva ao recorte do convênio entre o 

PPGECNM/UFRN e IFRN projeto em rede do Observatório 2008. 

No segundo momento em “Implicações da formação pós-graduada em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática para os docentes do IFRN em seus múltiplos 

aspectos.”, fazemos a caracterização das dissertações produzidas pelos professores 

mestres; tentamos conhecer e compreender as implicações da formação do docente no 

contexto escolar do IFRN, com ênfase na motivação dos professores mestres para a 

busca do mestrado; na construção do seu objeto de estudo, do seu produto e sua 

intervenção e utilização na prática docente; no seu papel no ambiente escolar após o 

mestrado e na utilização de pesquisas e investigações em sala de aula após a formação. 

É nesse momento que tentamos, de forma qualitativa, com base na compreensão 

da fala dos docentes, detectar e analisar as motivações pessoais para a busca do 

mestrado; os principais impactos que a formação pós-graduada trouxe para o 

desenvolvimento pessoal e profissional de cada um deles; as contribuições possíveis que 

esses professores podem dar ao desenvolvimento escolar da Instituição em que atuam e 

para o Ensino de Ciências Naturais e Matemática. 

Em nossas reflexões finais, retomamos alguns dos sentidos percebidos a respeito 

da formação pós-graduada dos professores mestres no PPGECNM, apontando algumas 

fragilidades e possíveis desdobramentos dessas reflexões em investigações futuras. 
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Reportamos-nos também aos múltiplos aspectos que podem contribuir qualitativamente 

para o desenvolvimento do IFRN, a partir da formação pós-graduada de seus docentes 

da área de Ensino de Ciências Naturais e Matemática no PPGECNM da UFRN. 
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2 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Pensamos nossas investigações, cientes de que não poderíamos dar conta de toda 

a realidade, pois esta, sendo complexa, apresenta-se bem maior do que nossa 

possibilidade de compreensão e interpretação. Nossa pesquisa é apenas um recorte que 

precisa ser analisado em seus múltiplos significados e que, para sua compreensão, 

tomamos mão de métodos quantitativos e qualitativos que não concorrem entre si, antes, 

se completam. Nessa perspectiva, trilhamos caminhos diversos para tentarmos 

compreender o objeto estudado em sua complexidade sem a pretensão de esgotá-lo. 

Inicialmente, fazemos uma análise descritiva das dissertações produzidas através 

da caracterização de cada uma delas, à luz de autores que analisam a evolução histórica 

da produção acadêmica, as tendências temáticas e metodológicas, os principais 

resultados das investigações, os problemas e limitações, as lacunas e áreas ainda não 

exploradas, dentre muitos outros aspectos (MEGID NETO; PACHECO, 2001) que 

apresentam grande importância para o enriquecimento de dados referentes à produção 

científica na área de Ensino de Ciências Naturais e Matemática.  

Para essa caracterização, lançamos mão dos descritores utilizados nos catálogos 

da USP/IFUSP (1992; 1996) e da UNICAMP/FE/CEDOC (MEGID NETO, 1998) que 

têm permitido estudos sistemáticos das produções da área além de constituírem um 

banco de dissertações e teses.  

O CEDOC, particularmente, organiza seus dados através dos seguintes 

descritores:  

 autor e orientador do trabalho
6
;  

 grau acadêmico e instituição em que foi produzido/defendido
7
;  

 ano da defesa;  

 área de conteúdo do currículo escolar (Física, Biologia, Química, 

Geociências, Educação Ambiental, dentre outras);  

 foco temático;  

 nível escolar abrangido pelos estudos; 

 local em que a pesquisa foi desenvolvida
8
  

                                                 
6
 Não utilizamos este descritor neste trabalho. 

7
 Não utilizamos este descritor visto que todas as dissertações são do PPGECNM e foram defendidas no 

próprio programa.  
8
 Este descritor não está citado entre aqueles do CEDOC, porém interessa-nos saber se o olhar do 

pesquisador voltou-se para o seu fazer docente no seu ambiente de trabalho. 
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 grau acadêmico e instituição em que foram produzidos e defendidos os 

trabalhos analisados
9
;  

 referencial metodológico; 

 referencial teórico. 

Os descritores „referencial metodológico‟ e „referencial teórico‟ foram inseridos 

pelo projeto Observatório 2008 e já são utilizados por vários pesquisadores (Kawamura; 

Salém, 1993; Lemgruber, 1999; Marandino; Scarpa, 1998; Ferreira, 2001; Moreira, 

2003; Slongo, 2004 entre outros). Acreditamos que esses descritores possam nos 

proporcionar um olhar mais aprofundado das produções defendidas, permitindo-nos 

analisar as bases teóricas e a metodologia mais utilizada, possibilitando-nos perceber 

suas contribuições e enquadramento entre as tendências na área de Ensino de Ciências e 

Matemática.  

Com relação aos focos temáticos utilizamos as categorias: Currículos e 

Programas; Formação de Professores; Conteúdo-Método; Recursos Didáticos; 

Formação de Conceitos; Características do Professor; Características do Aluno; 

Organização da Escola; Organização da Instituição/Programa de Ensino Não-Escolar; 

Políticas Públicas; História do Ensino de Ciências; História da Ciência; Filosofia da 

Ciência; Outro. Esses focos subdividem-se em subfocos que estão detalhados em 

quadro no apêndice I. De forma geral, fazemos a busca a partir dos subfocos para 

chegarmos aos focos temáticos gerais. Essa abordagem é utilizada devido os focos não 

aparecerem explicitamente na maioria dos casos, sendo necessário fazer a busca nos 

subfocos manifestos que caracterizam cada foco. A existência de um subfoco não exclui 

a existência de outros dentro de um mesmo foco, assim como a manifestação de um 

foco não elimina a existência de outro, de forma que, na mesma pesquisa, podemos 

encontrar um ou mais focos temáticos manifestos.  

Para nosso primeiro objetivo específico – análise das dissertações – utilizamos 

um roteiro orientador e realizamos a leitura detalhada procurando identificar os 

descritores citados. Em seguida, elaboramos fichas nas quais foram registrados os dados 

referentes a esses descritores. Essas fichas constituem parte do produto desta 

dissertação. 

                                                 
9
 Todos eles são de nível acadêmico de pós-graduação e foram produzidos e defendidos na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Exatas e da Terra no Programa de Pós Graduação 

em Ensino de Ciências Naturais e Matemática. 
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Já para o segundo objetivo específico, tentamos compreender o significado da 

formação stricto sensu em Ensino de Ciências para os professores egressos que atuam 

no IFRN. Essa busca se deu por meio da análise das falas desses sujeitos, coletadas com 

entrevistas semiestruturadas (v. apêndice II) – nosso instrumento de pesquisa – que a 

partir da inferência nos permitiria conhecer como se deu (ou se dá) a aplicação, por 

parte dos egressos, do objeto de estudo da dissertação. Seja na(s) área(s) em que atuam 

ou efetuaram pesquisas, na sua própria prática, na prática de outros professores, na 

aprendizagem dos alunos, com o intuito de perceber relações entre a atuação desses 

egressos e a melhoria do processo ensino-aprendizagem em sua área de pesquisa.  

Sobre a entrevista semiestruturada Triviños (2008) orienta que 

 

podemos entender como entrevista semiestruturada, em geral, aquela 

que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem 

amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 

surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. Dessa 

maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco principal, colocado 

pelo investigador, começa a participar da elaboração do conteúdo da 

pesquisa (TRIVIÑOS, 2008, p. 146) 

 

Através das falas dos sujeitos nas entrevistas, tentamos considerar ainda: as 

inovações propostas pelo entrevistado; o investimento na sua própria formação; 

possíveis mudanças de percepção e de atitudes em função de sua participação no 

programa; o investimento em ações formativas para outros professores; a influência nas 

decisões de outros professores em participar de cursos de formação continuada a nível 

lato sensu ou stricto sensu. Buscamos saber, também na entrevista, sobre o referencial 

teórico e metodológico utilizado pelos pesquisadores. 

Consideramos que os mestres são produtores ativos do social e que a procura por 

um mestrado é uma ação social passível de interpretação e de explicação que se 

desenvolve dentro de um contexto histórico e de um grupo social, ao mesmo tempo em 

que sofrem as influências desse grupo também exercem efeito sobre ele. Tentamos 

construir uma imaginação sociológica (MILLS, 1965), lançando um olhar crítico sobre 

a realidade, buscando problematizar e contextualizar o objeto estudado como um 

fenômeno da vida social. Assim tentamos compreender os diferentes sentidos presentes 

nos discursos dos entrevistados, procurando nos apoiar em uma abordagem teórico-
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metodológica que direciona para a flexibilidade, sem, contudo, abandonar o rigor 

exigido pela investigação científica.  

Dessa forma, utilizamos alguns elementos da proposta metodológica da 

entrevista compreensiva
10

 e da multirreferencialidade. Da entrevista compreensiva, 

buscamos o forjar de hipóteses no processo de escuta dos discursos e os núcleos de 

significados nas falas dos sujeitos para então esboçar planos evolutivos
11

, mesmo que 

não tenham sido na sua plenitude, mas no ir e vir de significados não explícitos e de 

possibilidades teóricas. Da multirreferencialidade, buscamos perspectivas múltiplas que 

inferimos emergir da fala dos entrevistados, de forma que a nossa análise pretende 

adquirir um significado diferente à medida que busca a compreensão e 

acompanhamento do fenômeno estudado, sem tentar recortar, decompor ou reduzir a 

fala dos sujeitos (MARTINS, 2004). 

Para Martins (1998, p. 28), “[...] a análise multirreferencial das situações, das 

práticas, dos fenômenos e dos fatos educativos, propõe, explicitamente, uma leitura 

plural, sob diferentes ângulos e em função de sistemas de referências distintos, não 

redutíveis uns aos outros”. É com essa perspectiva plural que buscamos compreender o 

processo que envolveu a formação continuada dos docentes do IFRN, a busca pelo 

mestrado profissional e a relação que essa formação teve ou tem no papel que esses 

profissionais desempenham na Instituição. 

As opções teóricas que não existiam, a priori, singularidade da análise 

compreensiva da entrevista, surgiram após a organização de núcleos de significados que 

emergiram das falas dos sujeitos, de acordo com Silva (2010, pag. 13), 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Fundamenta-se na análise compreensiva do discurso, é uma abordagem metodológica desenvolvida 

pelo sociólogo Francês Jean-Claude Kaufmann que propõe um processo inverso no modo de construir o 

objeto de estudo, definindo uma ruptura progressiva e relativa com o senso comum em um processo de 

compreensão, escuta atenta, recuo do pesquisador e análise crítica. Tem suas bases na sociologia 

compreensiva Weberiana, e traz como princípio que é no discurso que os sujeitos sociais expressam sua 

realidade social, sendo a palavra apreendida ato concreto do sujeito, guia da realidade social e meio da 

expressão cultural. 
11

 Os planos evolutivos são como guias do trabalho e de prevenção à dispersão. O plano evolutivo 

funciona como o suporte, um fio diretor, a cadeia de idéias centrais, auxiliares do pesquisador, de forma a 

que não se deixe sufocar pelo material ou pela emergência não dominada das hipóteses. (SILVA, 2010, 

pag. 13) 
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considero que no trabalho de construção de um objeto de estudo 

deverá predominar a alegria e que esse prazer encontra-se, também, 

associado ao desapego de certezas postas como a priori. Nesse 

sentido, pressuponho como fundamental a atitude de “artesão”. Como 

tal, o importante é desenvolver com rigor um método pessoal e em 

harmonia com os princípios considerados como os mais adequados. 

Dessa forma, sou contrária ao apego desmesurado de uma postura que 

torna seus princípios como que uma receita e os seus discursos como 

apologia (SILVA, 2010, p. 13) 

 

Então, para cada núcleo de significado construído, fizemos as relações teóricas 

que achamos pertinentes, conforme explicitaremos. Na análise da motivação dos 

mestres – sujeitos desta pesquisa – para a busca do mestrado, nos orientamos pela 

consideração de que a procura pelo mestrado trata-se de uma ação ou fato social, 

segundo Weber (2004) e Lenardão (2002), consideramos alguns saberes sociais de 

Tardif (2002), a formação permanente apoiados em Imbernon (2010) e a construção da 

identidade dos professores dos Institutos Federais abordada por Lima (2005).  

Para a construção do objeto de estudo, o seu produto e sua intervenção e 

utilização na prática docente, fomos buscar os aportes teóricos do professor reflexivo 

em Schön (2000), também discutido por Freitas e Villani (2002) e Novikoff et al 

(2009). Nesse tópico, já apontamos a relação com a formação requerida no mestrado e a 

questão da pesquisa e da consideração dos nossos docentes mestres como 

pesquisadores, levando em consideração o caráter do mestrado profissional, assim 

buscamos subsídios em Bortoni-Ricardo (2008), Lenoir (2005), ao tratarmos do 

produto, no mestrado profissional, apoiamo-nos em Moreira e Nardi (2009) e Osterman 

e Rezende (2009).  

Para dar suporte às discussões que trataram das mudanças na atuação 

profissional e influência no grupo de trabalho, subsidiamo-nos em Cruz (2005), Pombo 

e Costa (2007 e 2009) e Cachapuz (2000). Finalmente, para discutirmos a utilização de 

pesquisas e investigações em sala de aula, procuramos as reflexões de Ribeiro (2006) e 

Galiazzi (2003). 

Para as discussões anteriores à análise da fala dos docentes mestres, que tratam 

da compreensão da capacitação de professores para a Educação Profissional e 

Tecnológica, sua história e o contexto no IFRN, buscamos subsídios nas Legislações 

Federais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBs), portarias e 

decretos pertinentes, legislações e documentos internos do IFRN – resoluções, portarias 
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e PPPs, relatórios do PPGECNM e as reflexões teóricas de Moura (2008), Machado 

(2008), Pena (2010), Kipnis e Carvalho (2008) e Moreira (2004). 

Todos esses referenciais teóricos e metodológicos nos serviram de aporte para 

conhecimento, contextualização, compreensão e reflexão acerca do nosso objeto de 

estudo, sem, no entanto, reduzi-lo a uma realidade dada e imutável, mas para cercarmo-

lo cada vez mais na compreensão de que tínhamos em nossas mãos um objeto de 

pesquisa complexo e inesgotável em uma única investigação, pois assim sendo, à 

medida que nos encorajávamos na busca de compreender determinada categoria que 

surgia, deparavam-nos com mais questões que ficam como sugestões de novas 

pesquisas no decorrer do texto.   

 

2.1 Sujeitos da pesquisa 

 

Tomamos como sujeitos principais da pesquisa oito professores
12

 (servidores 

públicos) do IFRN na área de Ciências Naturais e Matemática, egressos do 

PPGECNM/UFRN. A maioria das entrevistas ocorreu de forma tranquila, acreditamos 

que por proximidade e familiaridade entre pesquisador e pesquisados, tendo em vista 

que a maioria deles atuam no mesmo ambiente de trabalho. Além dessa proximidade 

profissional, foram colegas do mesmo mestrado em algumas disciplinas. Acreditamos 

que esses fatores contribuíram para o estabelecimento de uma comunicação não violenta 

entre pesquisador e pesquisados, conforme sugere Bourdieu et al (1997, p. 695). O 

quadro 01 apresenta dados dos mestres do PPGECNM, sujeitos desta pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                 
12

 No IFRN todos os funcionários são considerados servidores públicos, mas nesta pesquisa devido estes 

possuírem a formação docente e exercem na Instituição tal função profissional serão citados apenas como 

professores. 
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Nome 
Local da 

entrevista 
Função Situação da Entrevista 

A. O. NUNES 
Sala de trabalho 

da pesquisadora 
Professor 

Feita em dupla com colega do grupo 

de pesquisa da universidade, que 

conduziu maior parte da entrevista. 

Entrevista tranquila, em alguns 

momentos, descontraída. 

A. ARAÚJO 

SOBRINHO 

Sala de estar da 

casa do 

entrevistado 
Professor 

Entrevista tranquila em alguns 

momentos descontraída. 

A. M. C. de 

OLIVEIRA 
Sala de trabalho 

da entrevistada 

Professora, 

afastada para 

exercer o cargo 

Diretora de ensino. 

Entrevista longa e algumas vezes 

interrompida por pessoas que 

buscavam a entrevistada. 

C. M. L. F. E 

SILVA 

Sala de estar da 

casa do 

entrevistado 
Professor  Entrevista tranquila e rápida. 

C. R. P. 

FRANZON 
Sala de trabalho 

da pesquisadora 
Professora Entrevista descontraída e tranquila. 

G. M. de P. E 

SOUZA 

Sala de reunião 

pedagógica do 

IFRN  
Professor Entrevista tranquila. 

N. B. F. 

ARAÚJO 

Sala de estar da 

casa da 

entrevistada 
Professora 

Entrevista tranquila, em alguns 

momentos, descontraída. 

K. B. de 

OLIVEIRA 
Sala de trabalho 

do entrevistado. 
Professor Entrevista tranquila.  

Quadro 1 - Professores entrevistados por ordem alfabética. 

 

Hoje, o IFRN atua em várias regiões do Estado do Rio Grande do Norte. É 

necessário ressaltar que o contato com todos, nem sempre foi fácil, porém, no momento 

da abordagem sempre houve grande colaboração no sentido de conceder a entrevista e 

disponibilizar um horário específico para que ela ocorresse sem grandes atropelos. 
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3  CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

E TECNOLÓGICA: UM RECORTE HISTÓRICO E O CONTEXTO DO IFRN 

 

Este capítulo apresenta um rápido histórico do IFRN, desde a sua fundação em 

1910 até sua transformação em Instituto em 2008, configurando sua função social, 

dentro do cenário educacional brasileiro e os aspectos históricos das políticas de 

capacitação e qualificação para os professores da Educação Profissional e Tecnológica 

no Brasil, com recorte nas políticas internas no âmbito do contexto do IFRN, 

especificamente, no convênio entre essa Instituição e a UFRN através do Programa de 

Pós-graduação em Ensino Ciências e Matemática.  

 

3.1. Breve histórico do IFRN 

 

No governo de Nilo Peçanha, foi instituído o “ensino profissional primário, 

gratuito” e através do Decreto n° 7.566, foram criadas dezenove Escolas de Aprendizes 

e Artífices, dentre elas a de Natal no Rio Grande do Norte fundada em 3 de janeiro do 

ano de 1910.  

Na sua criação a Escola de Aprendizes e Artífices de Natal estava estruturada 

com cinco oficinas de trabalho manual ou mecânico, destinadas a formar operários e 

contramestres nos diversos ofícios do artesanato ou da manufatura, denominados de 

Ensino de Artes e Ofícios. Além das oficinas, segundo esse Decreto, a Escola deveria 

criar o ensino primário para aqueles que não soubessem ler, escrever e contar. 

Igualmente, deveria incluir no currículo uma disciplina de Desenho como pré-requisito 

básico a determinados ofícios. Essa Escola, como as demais, tinha "o objetivo de 

ministrar o ensino prático e os conhecimentos técnicos necessários aos menores que 

pretendessem aprender um ofício". Conforme assegurava o Decreto, com caráter 

essencialmente assistencialista, a educação ali oferecida era destina aos “pobres e 

desvalidos da sorte”. Mais tarde, a Escola de Aprendizes e Artífices se transformaria no 

Liceu Industrial. 

Em 1942, através do Decreto-Lei n
o
 4.073/42, foram instituídos para o ensino 

técnico dois ciclos de cursos voltados para as áreas primária, secundária e terciária da 

economia: o Curso Industrial desenvolvido em quatro anos (1
o
 ciclo), denominados de 

Ginásios Industriais e o Curso Técnico em três anos (2
o
 ciclo). 
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Em Natal, o antigo Liceu Industrial passou a ser denominado, então, de Escola 

Industrial de Natal, ampliando o seu nível de ensino, de primário para ginásio, 

correspondente ao 1º ciclo. Os cursos eram oferecidos para adolescentes com idade 

entre 12 e 17 anos e tinham como objetivo a formação global de artífices em um ofício 

ou grupo de ofícios afins. Para realizar esses cursos, o aluno já deveria ter cursado o 

primário. 

A partir de então, muitas mudanças ocorreram nos anos posteriores, as quais 

resumimos a seguir.  

Em 1959, através da Lei Federal de nº 3552, todas as escolas técnicas do Brasil 

conseguiram autonomia administrativa, didática e financeira e foram transformadas em 

Escolas Técnicas Federais, destinadas a ministrar cursos técnicos de nível médio. Em 

1963, são introduzidos os primeiros cursos técnicos de nível médio na Escola Técnica 

de Natal: Mineração e Estradas. O novo modelo tinha equivalência ao 2º grau, o que 

permitia a continuidade de estudos no ensino superior para os egressos que assim o 

desejassem. 

A Escola que antes era denominada de Escola Industrial de Natal passou a ser 

denominada de Escola Técnica de Natal e, logo em seguida, de Escola Técnica Federal 

de Natal e, posteriormente, Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN). 

Como forma de legitimar a função do técnico, em 1968, foi regulamentada a 

profissão de técnico industrial, como também a de técnico agrícola, através da Lei n
o
 

5524/68, que somente entrou em vigor em 1985, por força do Decreto n° 90.922/85; 

Em 1971, foram criados em Natal-RN os seguintes cursos técnicos de nível 

médio: Eletrotécnica, Mecânica, Edificações, Saneamento e Geologia. Esses cursos já 

estavam sob a orientação da Lei n
o
 5.692/71 que definia a estrutura da educação 

brasileira de 1º e 2º graus;  

A partir dessa lei, a ETFRN passou a dedicar-se exclusivamente ao ensino 

técnico profissionalizante de 2º grau. A Lei n
o
 5.692/71 também trouxe uma mudança 

no regime de ensino que anteriormente era seriado, passando para a matrícula por 

disciplinas – regime de créditos;  

Já nos anos 90 e com vistas a responder aos desafios impostos pelas 

transformações científicas, tecnológicas, culturais e sociais, bem como para nortear as 

atividades didático-pedagógicas, a ETFRN, em 1993 e 1994, construiu um novo Projeto 

Pedagógico implementado a partir de 1995. Esse Projeto teve como respaldo legal a Lei 

n
o
 5.692/71 e o parecer do CNE nº 45/72, legislação vigente à época, apesar de 



28 

 

ultrapassados para o contexto histórico em que vivíamos. O referido Projeto foi 

autorizado como experiência pioneira pelo MEC/SEMTEC, através da Portaria nº 

1.236/94, a qual determinava que o currículo deveria ser acompanhado e avaliado para 

verificação da sua adequabilidade.  

Convém ressaltar que em 1996, portanto um ano após a implementação desse 

Projeto Pedagógico, foi promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), Lei nº 9394/96 e, em 1997, com o Decreto nº 2.208/97 e a Portaria 

MEC nº 646/97 foi regulamentada a implantação do disposto no § 2º do Artigo 36 e 

Artigos 39 a 42 da LDBEN, os quais tratam da Educação Profissional (EP). 

Com o advento da nova Lei e respectiva regulamentação da EP, a Instituição é 

obrigada a reestruturar-se para atender às exigências da ordem legal vigentes na esfera 

educacional do país. Entre os muitos aspectos que precisavam ser reestruturados, um 

deles trata da capacitação de professores para atender os vários cursos de nível superior 

existentes. 

É importante frisar que a então denominada Escola Técnica Federal do Rio 

Grande do Norte (ETFRN) não tinha autonomia para criar cursos nesse nível de ensino, 

embora o Projeto Pedagógico de 1995 já previsse a verticalização da Educação 

Tecnológica.  

A iniciativa de criação de cursos de nível superior estava fundamentada na Lei 

nº 8.948 de 2 de dezembro de 1994, que transformava a Escola Técnica Federal do Rio 

Grande do Norte, juntamente com outras instituições congêneres em Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN). Entretanto, a autorização 

para a implantação do CEFET/RN só ocorreu através de um Decreto s/n de 18/01/1999, 

publicado no Diário Oficial da União (DOU) no dia 19/01/1999. 

Recentemente, através da Lei nº 11.892 (DOU 29/12/2008) o CEFET/RN, assim 

como tantos outros no país, foi transformado em Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia (IFRN). Assim, a Escola de Aprendizes e Artífices de Natal, atual IFRN, 

passou por várias denominações e, a  cada uma, assumiu novas características que 

foram sendo impulsionadas e/ou motivadas pelo contexto histórico-econômico da 

sociedade. Hoje a Instituição passa por um amplo processo de expansão e diversificação 

de cursos, com status de Instituição de Ensino Superior. Fortalece os tradicionais cursos 

de formação profissional na formação continuada de trabalhadores, nos cursos técnicos, 

nos cursos técnicos integrados ao ensino médio, nos superiores tecnológicos e 
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licenciaturas, na consolidação da pós-graduação latu sensu, e propõe-se a ofertar 

engenharias, bacharelados, mestrados e doutorados. 

Nesse contexto, tendo como delimitação territorial o Estado do Rio Grande do 

Norte, a atual estrutura do IFRN conta com 14 campi educacionais e uma reitoria, a 

saber: Apodi, Caicó, Currais Novos, Ipanguaçu, João Câmara, Macau, Mossoró, Natal – 

Central, Natal - Cidade Alta, Natal - Zona Norte, Nova Cruz, Parnamirim, Pau dos 

Ferros e Santa Cruz, com possibilidades de expansão de sua atuação por meio: 

 da ampliação da oferta de Educação a Distância, com polos de ensino da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) e da Escola Técnica Aberta do Brasil 

(eTecBrasil); 

 da implantação de Centro Vocacionais Tecnológicos (CVTs) nas regiões de 

abrangência dos campi;  

Aliada a essas mudanças está a preocupação de qualificar todos os servidores 

(incluindo o corpo docente e não docente) da Instituição para acompanhar, de forma 

qualitativa, esse processo de renovação e adoção de novas posturas profissionais. Para 

tanto, é necessário que haja políticas públicas de formação e capacitação que propiciem 

condições para que os servidores possam acompanhar qualitativamente todo esse 

processo, em particular, o corpo docente. 

Assim, para compreender como se deu/dá a organização das políticas de 

capacitação e qualificação daqueles que fazem a Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica no Brasil para atender as necessidades que surgem no decorrer da 

evolução dessa Rede, especificamente de docentes, faremos uma breve visitação 

histórica no item que segue.  

 

3.2 Aspectos históricos das políticas de capacitação e qualificação para os 

professores da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil 

 

De acordo com Moura (2008), existem três grupos destinatários de formação 

e/ou capacitação entre os docentes que atuam na Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT) no Brasil, com conteúdos e lócus específicos que têm características e 

necessidades distintas. Em primeiro lugar, temos profissionais não graduados que ainda 
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ou já atuam na EPT, com maior incidência nas instituições privadas, sistema “S”
13

 e 

ONGs. Em segundo lugar, os graduados que atuam como docentes, mas não têm 

formação pedagógica para a atuação nessa esfera profissional: são engenheiros, 

arquitetos, contadores e outros bacharéis.  

O último grupo diz respeito aos licenciados para as disciplinas da educação 

básica, entre eles os professores da Área de Ciências da Natureza e Matemática, para o 

qual voltaremos nosso olhar nesta dissertação. Sobre as necessidades desses grupos, 

Moura (2008, pag. 32), enfatiza que “diante desse quadro, delineiam-se duas 

possibilidades concretas para essa formação de professores: cursos de licenciatura 

voltados para a educação profissional e pós-graduação lato e stricto sensu.” 

A existência de grupos com características distintas que atuam dentro da mesma 

esfera educacional não pode ser vista de maneira ingênua e sem considerar o processo 

histórico, pois ela é fruto de um desenrolar que nasce com a criação das escolas de 

Aprendizes e Artífices (1909) e evolui com as diferentes funções sociais que vão sendo 

atribuídas a essa rede educacional no decorrer de sua evolução histórica.  

Desde a Escola de Aprendizes e Artífices passando pelos Liceus Profissionais, 

Escolas Industriais e Técnicas e Escolas Técnicas, a formação oferecida nessas escolas 

públicas e federais, foi o ensino técnico profissionalizante, em muitos momentos em 

nível primário e em outros com equivalência ao segundo grau (hoje ensino médio). De 

acordo com Moura (2008), somente a partir da vigência da Lei n
o
 3.552/1959 que deu 

origem aos Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica (CEFETs) é que 

as Escolas Federais de Educação Profissional passaram a atuar efetivamente na etapa 

final da educação básica, o ensino médio de formação geral e também na oferta de 

licenciaturas curtas e plenas. Mas, atualmente, na qualidade de Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia, essas Instituições assumem um potencial de oferta 

educativa de forma horizontal e vertical abrangendo todos os níveis e modalidades de 

                                                 
13

 Composto pelas seguintes instituições SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

Educação profissional para trabalhadores do setor de comércio e serviços; SESC - Serviço Social do 

Comércio Promoção da qualidade de vida dos trabalhadores do setor de comércio e serviços;  SENAR - 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Educação profissional para trabalhadores rurais;  SENAT - 

Serviço Nacional de Aprendizagem em Transportes Educação profissional para trabalhadores do setor de 

transportes; SEST - Serviço Social de Transportes Promoção da qualidade de vida dos trabalhadores do 

setor dos transportes;  SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas Programas 

de apoio ao desenvolvimento de pequenas e médias empresas ; SESCOOP - Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo Aprimoramento e desenvolvimento das cooperativas e capacitação 

profissional dos cooperados para exercerem funções técnicas e administrativas. 

Fonte: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Perguntas frequentes. 

Disponível em: < http://www.senai.br/br/ParaVoce/faq.aspx> Acesso em 22 mar. 2010. 

http://www.senai.br/br/ParaVoce/faq.aspx
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ensino, pois, segundo o Artigo 2º da Lei 11.892/2008 “são Instituições de Educação 

Superior, Básica e Profissional, pluricurriculares e multicampi, especializadas na oferta 

de Educação Profissional e Tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base 

na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas 

pedagógicas”. 

Porém, segundo Machado (2008), o que caracterizou historicamente as 

iniciativas de formação de docentes para a Educação Profissional no Brasil foi “a falta 

de concepções teóricas consistentes e de políticas públicas amplas e contínuas”, 

principalmente no que diz respeito à formação dos professores para as disciplinas 

específicas da formação técnica. Isso somente reforça que a relação entre formação 

geral e formação técnica, no contexto da história da educação brasileira, é dualista: 

enquanto a formação geral e humanística seria reservada às classes sociais mais 

elevadas que seriam preparadas para acessar os cursos superiores e os postos de trabalho 

de relevância social, a formação técnica seria direcionada às classes sociais excluídas, 

preparadas para ocupar os postos de trabalhos mais inferiorizados o que reflete na forma 

como os profissionais docentes vão ser preparados para atuar nas duas modalidades de 

ensino. 

Dessa forma, até 1941 a formação profissional não tinha equivalência com o 

ensino médio e não permitia que seus egressos continuassem os estudos em nível 

superior. A formação recebida nessas escolas era exclusivamente para o suprimento de 

mão de obra, principalmente, para a indústria, e até então a preocupação com a 

formação de professores para a rede seria em torno da formação de especialistas para as 

disciplinas técnicas. A aproximação da formação profissional com a formação geral se 

deu a partir da Reforma Capanema. 

Em 1941 vigoraram uma série de leis conhecidas como a “Reforma Capanema” 

que remodelou todo o ensino no país, e tinha como principais pontos: 

 o ensino profissional passou a ser considerado de nível médio; 

 o ingresso nas escolas industriais passou a depender de exames de 

admissão; 

 os cursos foram divididos em dois níveis, correspondentes aos dois ciclos 

do novo ensino médio: o primeiro compreendia os cursos básico 

industrial, artesanal, de aprendizagem e de mestria. O segundo ciclo 

correspondia ao curso técnico industrial, com três anos de duração e mais 
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um de estágio supervisionado na indústria, e compreendendo várias 

especialidades.  (MEC, 2009, p. 04) 

O Artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 4.024/1961 (primeira LDB) 

reforça a dicotomia entre a formação geral e a formação técnica à medida que os 

professores que atuariam no ensino médio seriam formados em faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras e os profissionais da educação profissional seriam habilitados em 

cursos especiais de educação técnica
14

.  

A partir daí, foram se desenhando propostas de melhoria da escolaridade 

daqueles que são ou seriam docentes da EPT, principalmente para a Rede Federal, 

atrelou-se a docência à formação superior, a partir da Reforma Universitária de 1968 

(Lei nº 5.540), porém em muitos momentos foi relaxada em função da pouca demanda, 

principalmente, de docentes para o ensino profissional.  

Já a atual LDB (Lei nº 9394/96) indica que a formação de professores, 

independente de nível e modalidade (grifo nosso), teria que ser feita através da 

relação teoria prática, aproveitamento de estudos e experiências anteriores 

desenvolvidas em instituições de ensino ou outros contextos e prática de ensino de, no 

mínimo 300 horas. Porém, mais uma vez, os docentes que atuariam nas disciplinas 

específicas são enquadrados em normas regulamentadoras que os eximem de passar 

previamente por uma formação pedagógica, valorizando para sua seleção a experiência 

profissional, em detrimento da formação para o magistério, que poderia acontecer em 

serviço ou em programas especiais de formação pedagógica, o que dificilmente ocorre e 

nem há uma vigilância da Rede em torno desse assunto.  

O tema da docência para as disciplinas técnicas na Rede Federal de Educação 

vem sendo debatido dentro das instituições federais de ensino profissional e tecnológico 

e, muitos grupos que veem o magistério como uma profissão com características 

próprias lutam por uma licenciatura específica para os professores que têm/terão sua 

atuação em disciplinas específicas da formação técnica. É um tema amplo e 

interessante, porém não nos sobra espaço para que o discutamos em nosso trabalho. 

O que podemos perceber é que a partir da aproximação da formação geral da 

Educação Profissional no Brasil foram construídas identidades sócio-profissionais 

                                                 

14
 A formação de professores para disciplinas específicas da formação profissional é um tema de grande 

extensão e importância, porém não temos espaço para grandes aprofundamentos, tendo em vista que nos 

ateremos às áreas da formação geral especificamente a área de Ciências Naturais e Matemática. 

 



33 

 

distintas entre os docentes dentro da própria Rede: o professor de formação geral traz a 

ênfase na formação humana e distanciamento das demandas de formação profissional e 

os professores da área técnica, carentes de políticas consolidadas de formação, têm uma 

filosofia profissional voltada para o mercado.  

Assim, um dos principais desafios dos Institutos hoje é a articulação e 

aproximação entre esses docentes e suas áreas de atuação, sendo essa desarticulação um 

dos principais entraves para a efetivação de um ensino integrado, filosofia presente em 

todo o currículo dos Institutos. Acreditamos que políticas públicas de formação inicial e 

continuada de docentes que desejam atuar na Rede, assim como a implementação de 

programas institucionais que permita o quadro efetivo de docentes ter contato com 

novas metodologias, novas reflexões acerca da articulação entre diferentes áreas e, 

principalmente, entre ensino, pesquisa e extensão
15

 poderá ser um ponto diferenciador 

para aperfeiçoar o processo em andamento rumo à integração do Ensino Profissional e 

Tecnológico com a formação dita geral. 

O que ocorre é que com a expansão e verticalização das demandas formativas 

que caracteriza hoje os Institutos Federais, conferindo-lhes múltiplos papéis e funções 

sociais, a formação e capacitação de professores para essa Rede tornam-se relevantes, 

pois as exigências profissionais que são requeridas para o docente que lá ingressa 

ultrapassam níveis e modalidades de ensino de forma horizontal e vertical, portanto 

desse profissional pode ser exigido que ele exerça a docência desde as séries iniciais da 

educação básica, a educação profissional até a pós-graduação, todos em seus diferentes 

níveis e modalidades. 

Recai aqui uma questão séria e pouco debatida: que professor os Institutos 

querem e precisam? Essa questão divide opiniões: há aqueles que levam em 

consideração somente o lado da Instituição como de ensino superior e acreditam que se 

deve priorizar o acesso de docentes mestres e doutores no quadro efetivo, enquanto há 

aqueles que acreditam que o docente pode se fazer docente para essa realidade na 

prática cotidiana e no aprendizado diário do que é ser professor na complexidade dos 

Institutos, carecendo apenas da formação mínima para o exercício do magistério na 

Educação Básica, como versa o Artigo 62 da atual LDB, para o ingresso na carreira 

docente nos Institutos, pois estes podem e devem promover ações de formação e 

capacitação em serviço. Sobre isso: 

                                                 
15

 Tripé no qual se pretende articular o ensino e todos os níveis e modalidades nos Institutos Federais. 
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[...] não há uma relação linear e mecânica entre o conhecimento 

técnico-científico e a prática na sala de aula - uma vez que a realidade 

não se encaixa em esquemas preestabelecidos, pois a prática 

caracteriza-se como uma atividade complexa, marcada por incertezas, 

conflitos de valores, singularidades. Buscando superar os limites desse 

modelo aplicacionista, emergem novos estudos sobre a formação de 

professores, que passam de uma preocupação do “como formar o 

professor” para o “como tornar-se professor”. (PENA, 2010, p. 03) 

 

É uma realidade controversa, mas que não nos deixa perder de vista que a 

necessidade de políticas de capacitação na Rede Federal de Ensino Profissional não é 

um problema que emerge dessa atual realidade, como já vimos, com o diferencial de 

que hoje as discussões giram em torno da formação pedagógica dos professores 

bacharéis que atuam nas disciplinas técnicas e em torno da pós-graduação dos 

professores da formação geral, o que antes girava em torno da formação em nível de 

graduação.  

Portanto, é na perspectiva de aprofundar como estão se dando as ações atuais de 

capacitação docente que adentramos um pouco nas políticas de capacitação funcional da 

Rede Federal e no contexto do IFRN, no item a seguir, dando ênfase à formação stricto 

sensu que nos levará a discutir futuramente a formação em nível de mestrado de 

professores de Ensino de Ciências Naturais e Matemática no Mestrado Profissional do 

PPGECNM na UFRN. 

 

3.3 Políticas de formação e capacitação para os professores da Educação 

Profissional e Tecnológica no IFRN 

 

Podemos perceber que, a partir da LDB de 1996, fica fortemente caracterizado 

que o exercício da docência na educação básica, com exceção da educação infantil e das 

quatro primeiras séries do ensino fundamental, deverá está atrelada à formação superior, 

como explicita o Artigo 62. 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-

á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 

e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 

nível médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 2010, p. 46) 

 

Isso nos deixa claro que o ponto de partida para a discussão acerca da 

qualificação de professores que atuam na educação básica nos Institutos Federais, hoje, 



35 

 

é a formação e qualificação pedagógica e a formação em nível de pós-graduação. Nosso 

foco, como já explicitado antes, parte da política de capacitação de servidores, com 

recorte na formação pós-graduada dos professores das Áreas de Ciências da Natureza e 

Matemática no PPGECNM na UFRN. 

Antes de adentramos nas políticas atuais de capacitação dos servidores da Rede 

Federal é importante que tentemos compreender um pouco do Plano Nacional de Pós-

Graduação (PNPG) e os reflexos que trouxe para a Educação Profissional. 

Segundo o PNPG 2005-2010 (BRASIL, 2004), a política de desenvolvimento da 

pós-graduação brasileira se deu, principalmente, a partir de 1975 quando se elaborou o 

primeiro PNPG que vai de 1975 a 1979. Posteriormente foram elaborados os PNPG II 

(1982-1985), III (1986-1989) e IV (2005-2010). Em linhas gerais, o I PNPG focou-se 

na formação docente e integração da pós-graduação ao sistema universitário. O II PNPG 

continua buscando a expansão, e institucionaliza a avaliação da pós-graduação brasileira 

priorizando a participação da comunidade científica na mesma. O III PNPG foca na 

autonomia científica nacional com a formação de cientistas para impulsionar o 

desenvolvimento científico e tecnológico do país, fortalece o desenvolvimento da 

pesquisa nas universidades e tenta integrar a pós-graduação com o desenvolvimento 

científico e tecnológico do país (KIPNIS e CARVALHO, 2008). O IV PNPG, com 

vigência de 2005 a 2010, está fundamentalmente pautado no “princípio de que o 

Sistema Educacional é fator estratégico no processo de desenvolvimento sócio-

econômico e cultural da sociedade brasileira” (BRASIL, 2004, p. 08). Traz no seu bojo 

recomendações de expansão do Sistema, diversificação do modelo de pós-graduação, 

mudanças no processo de avaliação e inserção internacional da pós-graduação.  

No concernente à demanda de expansão do Sistema, de acordo com o que foi 

diagnosticado no IV PNPG
16

, trouxe quatro vertentes para a pós-graduação brasileira, 

que também é foco de preocupação da Rede Federal de Educação, com reflexo direto 

nas ações de qualificação que são implementadas no seio dos Institutos Federais, tanto 

para os seus servidores como para a sociedade que os procura. São as vertentes: 1- 

capacitação do corpo docente que atua no Ensino Superior; 2- qualificação dos 

professores da Educação Básica; 3- especialização de profissionais para o mercado de 

trabalho e 4- formação de técnicos e pesquisadores. 

                                                 
16

 Não podemos deixar de mencionar que o PNPG (2005-2010) se constitui também uma das metas 

atingidas pelo PNE 2001-2010, segundo a Comissão Bicameral para Estudo do Plano Nacional de 

Educação (2011-2020). 
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Nesse caso, os Institutos tornam-se, ao mesmo tempo, potenciais agentes 

formadores e também potenciais geradores de demanda de formação em todos os seus 

níveis de organização funcional, ou seja, desde as comissões gestoras, passando pelo 

corpo docente até chegar aos servidores técnicos administrativos. Porém a 

potencialidade formadora está diretamente atrelada à qualificação dos seguimentos 

funcionais mencionados e que passa a ser ação prioritária para atender as demandas 

formativas que a Instituição pretende oferecer para a sociedade. 

Especificamente sobre a formação de professores o PNPG (2005-2010) ainda 

quando se fala de demanda e expansão, faz a seguinte observação: 

a necessidade de qualificação para os professores do ensino 

fundamental, médio e técnico exige uma reflexão sobre qual seria o 

melhor caminho a ser seguido para atender a essa demanda. 

Vislumbra-se a possibilidade de estimular a criação de programas de 

mestrado voltados para a formação de professores em serviço, em 

articulação e cooperação com os sistemas de ensino. (BRASIL, 2004, 

p. 48) 

 

 A necessidade acima descrita trouxe novas possibilidades para a Rede 

Profissional e Tecnológica tais como Mestrado interinstitucional (MINTER) e 

Doutorado interinstitucional (DINTER), através de parceria entre SETEC e CAPES e da 

Portaria nº 067 de 14 de setembro de 2005 que regulamentam a avaliação de propostas 

de projeto de doutorados e mestrados interinstitucionais.  

O Edital nº 01/2008 CAPES-SETEC, direcionado para a Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica (RFEPT), já prevê a expansão da Rede e pretende 

com Programa de Apoio a Cursos de Pós-Graduação stricto sensu Interinstitucionais na 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica dar as seguintes contribuições: 

 

(i) diminuir as assimetrias de desenvolvimento existentes entre as 

IFETs; (ii) atender a necessidade crescente de formação de mestres e 

doutores em instituições localizadas fora dos grandes centros de 

ensino e pesquisa; (iii) induzir o aumento da oferta de cursos de 

graduação e de pós-graduação pelas instituições da rede federal; (iv) 

propiciar a nucleação e o fortalecimento de grupos de ensino e 

pesquisa nestas instituições; (v) potencializar a contribuição das IFETs 

para os processos de desenvolvimento sustentável de âmbito local, 

regional e nacional. (CAPES-SETEC, 2008, p. 01) 

 

Lançadas as bases da política de pós-graduação brasileira que dão suporte para a 

implementação de políticas e programas para a qualificação docente, entram, agora em 

debate, as políticas de capacitação, implantadas na Rede Federal de Educação 
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Profissional e Tecnológica, para qualificar professores e demais servidores e atender a 

extensa função social que é colocada atualmente para os Institutos Federais, levando em 

consideração a possibilidade dessas articulações.  

O Governo Federal, através do Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, 

revoga o Decreto n
o
 2.794, de 1

o
 de outubro de 1998 e instituiu a Política Nacional de 

Capacitação dos Servidores para a Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional, e regulamenta os dispositivos da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Esse Decreto tem como finalidades a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos 

serviços públicos; o desenvolvimento permanente do servidor público; a adequação das 

competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições; divulgação e 

gerenciamento das ações de capacitação e racionalização e efetividade dos gastos com 

capacitação. 

A fim de atender essas exigências legais, o IFRN definiu três áreas estratégicas a 

serem trabalhadas: a qualificação profissional, a motivação para o trabalho e a melhoria 

da qualidade de vida. Interessando a nós neste momento a qualificação profissional 

através da estruturação do projeto institucional de capacitação de recursos humanos. 

Quanto a isso o regulamento interno afirma que 

 

é de fundamental importância que este favoreça a constante 

capacitação e qualificação profissional das pessoas que integram o 

CEFET-RN (IFRN), sintonizada com as demandas sociais e sua 

relação com as bases de pesquisa e função social da Instituição, 

buscando, por um lado, a otimização dos serviços oferecidos e, pelo 

outro, o crescimento pessoal dos indivíduos, fatores imprescindíveis, 

respectivamente, para o aperfeiçoamento institucional e a auto-

realização das pessoas. Essa ação, contudo, deve atender às 

especificidades do corpo de servidores, sendo necessário, por 

exemplo, uma formação didático-pedagógica para os docentes que 

atuam nos níveis técnico e tecnológico, além de uma redefinição de 

critérios para participação em cursos, programas de pós-graduação, 

eventos técnico-científicos, estágios etc. (CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2005, p.5). [grifo nosso] 

 

Dessa forma estabelece-se o regulamento interno da política de capacitação que 

assume o compromisso de dar condições a todos os servidores de continuar investindo 

em sua formação desde o ensino fundamental e médio (formação básica) até a 

graduação e pós-graduação, além da capacitação e qualificação técnica para o 

desempenho de funções específicas de cada ocupação. Essa política está oficializada no 
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Regulamento de Política de Capacitação e Qualificação dos Servidores do CEFET-RN, 

aprovado através da Resolução nº 20/2005-CD, de 26/10/2005.  

Este regulamento prevê investimento financeiro de, no mínimo, 5% do 

orçamento institucional para o custeio dessas ações de capacitação. Prevê ainda redução 

de carga horária e afastamento para que seja cumprida a capacitação requerida pelo 

servidor. Essas ações refletiriam não somente na qualificação do profissional, mas 

também em progressão funcional e melhoria do salário dentro do plano de cargo e 

carreira de cada categoria funcional. Também dá suporte para a busca de parcerias que 

aperfeiçoem as ações de capacitação tanto de docente como dos demais servidores. A 

título de nossa investigação, direcionamo-nos para o convênio UFRN/IFRN via 

PPGECNM. 

 

3.4 O convênio Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática (PPGECNM) e IFRN 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN), assim como outras instituições congêneres da Rede Federal de Ensino vêm 

ampliando e diversificando sua oferta educacional, indo da formação técnica e média 

para adentrar nas licenciaturas e especializações. Hoje com sua mudança de status de 

Centro Federal de Educação Tecnológica para Instituto, definitivamente a Instituição 

alarga ainda mais o seu horizonte de oferta formativa, inclusive, preparando-se para 

entrar no universo acadêmico das engenharias e formação stricto sensu (mestrado e 

doutorado). 

Com essa nova demanda, espera-se do servidor que ali atua que tenha um novo 

perfil profissional e que sua formação inicial seja alargada para além das 

especializações direcionando para a formação de mestres e doutores. Isso exige que a 

Instituição lance mão de estratégias de formação continuada para os professores que 

estão em exercício e também para aqueles que, por ventura, entrarão no quadro docente 

apenas com a formação inicial ou especializada. Para isso, a Instituição usa dispositivos 

legais, antes comentados, que permitem estabelecer critérios e firmar parcerias 

institucionais que atendam a essa necessidade.  

Um desses dispositivos diz respeito ao convênio IFRN/UFRN, especificamente 

com Programa de Pós-Graduação no Ensino de Ciências da Natureza e Matemática 

(PPGECNM), mestrado profissional (MP). Moreira (2004) destaca que os MPs 
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desempenham um papel importante na melhoria da qualidade do ensino de Ciências e 

Matemática na Educação Básica no Brasil. Este tipo de mestrado dá ênfase à área 

específica em que o docente atua.  

O PPGECNM é vinculado ao Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) e 

iniciou suas atividades em 2002 como MP com o objetivo de qualificar, em nível de 

pós-graduação stricto sensu, professores em exercício, preferencialmente da Rede 

Pública, nas áreas de Ciências, Física, Biologia, Química, Matemática e áreas afins. O 

tempo máximo de titulação no MP é de três anos (36 meses). A área de concentração é 

em Ensino de Ciências Naturais e Matemática com três linhas de pesquisas, a saber: 

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

Matemática; Educação em Astronomia e Ciências da Terra; Ensino e aprendizagem de 

Ciências Naturais e Matemática. 

O tempo de existência do PPGECNM conferiu-lhe um acervo de produção 

acadêmica já considerável e, dessa forma, a necessidade de um olhar descritivo e 

analítico do conjunto dessa produção, visando a uma avaliação quali-quantitativa do 

campo de pesquisa. O olhar nas dissertações produzidas, como já sinalizado, vem sendo 

desenvolvido pelo Projeto em Rede do Observatório 2008-MEC/CAPES/DEB-P.
17

 

Dentre essas produções estão aquelas, frutos do trabalho de egressos que têm ou 

já tiveram sua atuação docente no IFRN. O ingresso desses mestres se deu de duas 

formas: por seleção geral, antes da firmação do convênio entro o IFRN e a UFRN no 

PPGECNM; por seleção especial, concorrendo somente entre seus pares, nos termos do 

convênio que foi firmado em 2005. 

Mesmo tendo como base a relação institucional acadêmica através do convênio 

acima citado incluiremos, também, em nosso estudo os professores egressos do 

PPGECNM que fizeram mestrado no programa, não faziam parte do quadro docente do 

IFRN, mas foram aprovados em concursos e hoje fazem parte do quadro efetivo do 

Instituto. Acreditamos que essa formação pós-graduada pode ter influenciado na sua 

carreira docente, no acesso ao quadro efetivo do Instituto e na sua atuação profissional 

nesse ambiente educativo. 

Assim sendo, elaboramos o quadro 02 para identificarmos os sujeitos 

participantes egressos do mestrado que seriam potenciais sujeitos de nossa investigação, 

porém, por motivos que serão enumerados, alguns permaneceram e outros não. 

                                                 
17

 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. 
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EGRESSO 

SITUAÇÃO FUNCIONAL EM 

RELAÇÃO AO INSTITUTO  FORMA DE 

INGRESSO NO 

MESTRADO 

É SUJEITO DA 

PESQUISA? No curso do 

mestrado 
Depois do 

mestrado 

A. O. NUNES Técnico de 

nível médio 
Professor efetivo Seleção convênio Sim 

A. M. C. de 

OLIVEIRA 
Professora 

substituta 

Atualmente 

Professora 

efetiva 
Seleção geral Sim 

A. ARAÚJO 

SOBRINHO 
Professor 

Efetivo 
Permanece 

Seleção antes do 

convênio 
Sim 

A. M. BARROS Professora 

efetiva 
Transferida para 

outra instituição 
Seleção convênio Não 

C. M. L. F. E 

SILVA 

Professor da 

rede 

particular. 

Professor efetivo 

do IFRN. 
Seleção geral Sim 

C. R. P. 

FRANZON 
Professor 

Efetivo 
Permanece 

Seleção antes do 

convênio 
Sim 

J. F. da SILVA 

JÚNIOR
18 

Professor 

efetivo 
Permanece Seleção convênio Não 

G. M. de P. E 

SOUZA 
Professor 

efetivo 
Permanece Seleção convênio Sim 

K. B. de 

OLIVEIRA 
Professor 

efetivo 
Permanece Seleção convênio Sim 

M. R. V. M. 

RODRIGUES 
Pedagoga do 

IFRN 
Transferida para 

outra instituição 
Seleção convênio Não 

M. S. F. 

FERREIRA 
Professora 

efetiva 
Transferida para 

outra instituição 
Seleção convênio Não 

N. B. F. 

ARAÚJO 
Professor 

efetivo 
Em processo de 

aposentadoria  
Seleção convênio Sim 

Quadro 2 - Egressos do PPGECNM com atuação do IFRN, por ordem alfabética. 

 

Achamos importante incluir como sujeitos da pesquisa apenas os egressos que 

permanecem no quadro docente do IFRN, pois nosso estudo faz da análise dos reflexos 

dessa formação na carreira do docente e também no ambiente profissional onde ele está 

inserido, em nosso caso, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Assim, aqueles 

que não têm mais sua atuação nessa Instituição de ensino serão objeto de estudo dos 

demais membros do Observatório 2008. 

                                                 
18

 Não foi possível realizar a entrevista com esse docente mestre, inicialmente estaria como sujeito da 

pesquisa, porém devido ao tempo ele foi deixado para o estudo de outros pesquisadores do Observatório. 
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Finalmente, o foco deste capítulo foi a contextualização histórica do processo de 

formação, capacitação e qualificação que permeia a atividade docente dos professores 

que atuam na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (RFEPT), com 

ênfase nas políticas de capacitação emanadas das esferas regulamentadoras da educação 

no Brasil. Ainda que não se faça uma profunda reflexão crítica acerca do que foi 

colocado compreendemos que tais políticas refletem as rápidas transformações por que 

passa a nossa sociedade, que provoca mudanças de paradigmas e se reflete em todos os 

campos do saber. 

No âmbito da educação profissional, essas transformações vêm se acentuando à 

medida que as instituições federais de ensino profissional deixam de operar 

exclusivamente no ensino técnico e médio, para atuar também nos níveis superiores da 

educação profissional com cursos de tecnologia, na formação de professores, bem como 

na pós-graduação lato sensu com perspectivas de prosseguir para a formação stricto 

sensu . 

Historicamente a Rede Federal foi se tornando centro de referência na educação 

pública com importante responsabilidade social e difere-se das demais instituições de 

ensino por investir em diferenciadas e crescentes formas de qualificação e capacitação 

do seu corpo docente e técnico-administrativo. Porém é importante compreender que 

sentido é dado por esses atores a essa formação que a eles é colocada como condição 

sine quo non para sua ascensão profissional, sem que se coloque claramente que 

conjunturas sociais, políticas e econômicas estão por trás das crescentes exigências 

formativas que lhes são postas. 

Tratamos, no capítulo que segue, de analisar as vozes dos sujeitos envolvidos em 

nossa pesquisa na busca de dar sentido à formação que esses profissionais tiveram 

durante seu mestrado no PPGECNM, fazendo relação com seu papel sócio profissional 

no Instituto, o impacto de sua pesquisa no ambiente escolar, na sua prática profissional 

e no desenvolvimento de sua carreira docente, fazendo triangulação com suas falas, as 

conjunturas sociais envolvidas e as fontes teóricas que forem pertinentes. 
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4 IMPLICAÇÕES DA FORMACAO POS-GRADUADA EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA PARA OS DOCENTES DO 

IFRN EM SEUS MÚLTIPLOS ASPECTOS 

 

Aqui abordaremos a formação pós-graduada dos docentes do IFRN no 

PPGECNM tendo como base principal as dissertações produzidas por eles no mestrado 

profissional em Ensino de Ciências Naturais e Matemática e a fala desses sujeitos. As 

dissertações serão analisadas através de um processo de caracterização que tem como 

base os descritores do CEDOC e do Observatório 2008, como já descrito no referencial 

metodológico. 

O que nos guiou para a orientação e organização dos textos que resultam das 

falas dos participantes foram as entrevistas. Porém, nem sempre a ordem das 

abordagens aqui colocadas está exatamente como o roteiro original, pois à medida que 

ouvíamos as entrevistas e líamos as transcrições fizemos “recortes” e eliminamos 

questões que não nos pareciam suficientemente produtivas a fim de levar à construção 

de um todo coerente (SILVA, 2010). 

Explicitamos também, que os dados que têm preponderância quantitativa serão 

utilizados com maior ênfase no relatório que será produto deste estudo. Compreendendo 

produto como parte indissociável dos trabalhos acadêmicos resultantes das pesquisas 

empreendidas nos mestrados de natureza profissional, sendo este o nosso caso. 

  

4.1 Caracterizando as dissertações produzidas  

 

Entre as dissertações produzidas no PPGECNM que compõe seu acervo, 

encontram-se aquelas desenvolvidas por servidores do IFRN. Estas, por sua vez, 

constituem parte do nosso objeto de estudo, sendo possível acessá-las no banco de 

dissertações da CAPES e do PPGECNM. 

No quadro 03, apresentamos as dissertações defendidas pelos docentes do IFRN, 

egressos do PPGECNM até o ano de 2010. Os quadros detalhados das caracterizações 

estão dispostos no relatório técnico que será apresentado, à parte, dessa dissertação. 

Aqui faremos as discussões acerca dos resultados obtidos com o uso dos descritores 

utilizados pela USP/IFUSP (1992; 1996) e UNICAMP/FE/CEDOC (1998), como já 

mencionado do referencial metodológico: ano da defesa; área de conteúdo do currículo 

escolar; foco temático; nível escolar abrangido pelos estudos e os descritores; 
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referencial metodológico e referencial teórico, estes inseridos no projeto do 

Observatório 2008.  

 

PESQUISADOR TÍTULO DA DISERTAÇÃO 
ÁREA DE 

CONTEÚDO 

ESCOLAR 

ANO DA 

DEFESA 

C. R. P. 

FRANZON 

Análise do livro I da Geometria de 

Descartes: apontando caminhos para 

o ensino da Geometria Analítica  

Matemática 2004 

A. ARAÚJO 

SOBRINHO 

O Olho e o Céu Contextualizando o 

Ensino de Astronomia no Nível 

Médio 
Física/Astronomia 2005 

A. M. C. de 

OLIVEIRA 

A química no ensino médio e a 

contextualização: a fabricação dos 

sabões e detergentes como tema 

gerador de ensino aprendizagem 

Química 2005 

C. M. L. F. E 

SILVA 

Uma Proposta para Ensino da Teoria 

Da Relatividade Especial no Nível 

Médio. 
Física 2006 

A. M. BARROS 
Uma Abordagem para o ensino do 

conceito de Energia e de sua 

Conservação 
Física 2006 

M. S. F. 

FERREIRA 

Uma Análise dos Questionamentos 

dos Alunos nas Aulas de Números 

Complexos 
Matemática 2006 

N. B. F. ARAÚJO 

Números Complexos: Uma Proposta 

de Mudança Metodológica para uma 

Aprendizagem Significativa no 

Ensino Médio 

Matemática 2006 

G. M. de P. E 

SOUZA 

A Informática como Recurso 

Didático para a Aprendizagem de 

Física no Ensino Médio 

Física 2007 

M. R. V. M. 

RODRIGUES 

A Trajetória do IFRN: Limites e 

Possibilidades do Processo de 

Inclusão de Cegos na Percepção dos 

Próprios Estudantes 

Ciências 2010 

A. O. NUNES 

Abordando As Relações CTSA no 

Ensino da Química a partir das 

Crenças e Atitudes de Licenciandos: 

Uma Experiência Formativa no 

Sertão Nordestino 

Química 2010 

J. F. da SILVA 

JÚNIOR 

Uma Abordagem Dialógica para a 

Utilização de Atividades 

Experimentais em Sala de Aula 
Física 2010 

K. B. de 

OLIVEIRA 

Atividades Experimentais no Ensino 

de Biologia em Escolas Públicas do 

Estado do Rio Grande do Norte, 

Brasil: Caracterização Geral e 

Concepção de Professores. 

Biologia 2010 

Quadro 3 - Dissertações defendidas por docentes do IFRN no PPGECNM por ano de 

defesa. 
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Com relação ao ano de defesa tivemos 12 defesas e, consequentemente, 

conclusões de docentes do IFRN efetivadas e registradas em nossa pesquisa do ano de 

2004 a 2010, sendo 01 (uma) em 2004, 02 (duas) em 2005, 04 (quatro) em 2006, 01 

(uma) em 2007 e 04 em 2010, como melhor visualizaremos na figura 01: 

 

 

 

 

 

 

Figura 01- Gráfico do número de defesas no período 2004-2010. 

 

Podemos observar que nos anos de 2008 e 2009 não houve nenhuma conclusão 

ou defesa de dissertação de alunos que seriam oriundos do IFRN, aportamo-nos, aqui, 

para o convênio firmado entre o PPGECNM/UFRN. Esse convênio foi firmado no ano 

de 2004 e ofereceu 20 vagas. Dos alunos que ingressaram entre 2006 e 2007 e que 

concluiriam entre 2008 e 2009, 09 foram desligados do Programa por motivos previstos 

no regimento interno, refletindo assim na inexistência de conclusão nesse período, de 

forma que até 2010, das 20 vagas oferecidas, apenas 08 docentes haviam concluído seus 

mestrados e três continuavam ligados ao Programa e efetivamente cumprindo as 

atividades acadêmicas do mestrado. 

Percebemos que houve durante o período de 2006 e 2007 um índice elevado de 

desistência, chegando aos 90%. Este constitui um resultado preocupante, pois há, 

envolvido nesse processo, o investimento de tempo, à medida que o professor é liberado 

gradativamente de sua função até a liberação total para o cumprimento das atividades 

acadêmicas e o investimento financeiro que é obrigatoriamente dispensando para apoiar 

e possibilitar que esses docentes cursem uma pós-graduação com a natureza de 

convênio, como é o nosso caso.  
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Número de defesas período 2004-2010. 
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Porém não se pode fazer nenhuma análise precipitada do fato, se não houver 

uma busca diligente com a finalidade de conhecer o percurso dessas pessoas desligadas 

do mestrado e os principais fatores que convergiram à não conclusão, sendo este um 

problema que pode, futuramente, ser objeto de estudo, tendo em vista que nos 

ocuparemos de investigar aqueles que permaneceram no mestrado e continuam atuando 

no IFRN. Imbernón (2010) afirma que várias circunstâncias impulsionam o abandono 

da formação permanente por parte do professor que o leva ao retorno de práticas 

familiares e pouco inovadoras, porém quando isso ocorre há uma forte tendência para a 

estagnação profissional. 

Sobre a área de conteúdo do currículo escolar, as pesquisas que foram 

implementadas pelos pesquisadores se concentraram nas seguintes áreas: Física (04), 

Matemática (03), Química (02), Física/Astronomia (01), Ciências (01) e Biologia (01). 

Para melhor visualizarmos observemos a figura 02: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 02 – Concentração de pesquisas por áreas 

Podemos observar que há maior número de pesquisas no ensino de Física e 

Química devido a predominância de orientadores no mestrado para essas duas áreas. A 

inserção de professores no mestrado para a área de Biologia iniciou a partir do ano de 

2006, com as primeiras defesas em 2009, segundo os registros do PPGECNM. Para a 

área de Ciências, trata-se de dissertação com interesse comum a todas as áreas (Física, 

Química, Biologia e Matemática). Nesse caso, a pesquisa trata da inclusão de alunos 

com Deficiência Visual (DV) no IFRN. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

Física Matemática Química Física/Astronomia Biologia Ciências 
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Quanto aos Focos Temáticos apresentamos nos quadros 04 e 05 os focos e sub-

focos temáticos identificados nas dissertações analisadas: 

 

EGRESSO 
TÍTULO DA 

DISSERTAÇÃO 

FOCO 

TEMÁTICO 

SUB-FOCOS 

TEMÁTICOS 

C. R. P. 

FRANZON 

 

Análise do livro I da 

Geometria de Descartes: 

apontando caminhos para 

o ensino da Geometria 

Analítica  

 

Conteúdo 

método/Recurso 

didático 

Análise da relação 

conteúdo-método. 

A. ARAÚJO 

SOBRINHO 

O Olho e o Céu 

Contextualizando o 

Ensino de Astronomia no 

Nível Médio 

Conteúdo-

método/Recurso 

didático 

 

Proposta de método 

alternativo para o 

ensino de Ciências; 

Aplicação de métodos e 

técnicas no ensino de 

Ciências. 

 

A. M. C. de 

OLIVEIRA 

 

A química no ensino 

médio e a 

contextualização: a 

fabricação dos sabões e 

detergentes como tema 

gerador de ensino 

aprendizagem 

 

Conteúdo-método/ 

Recursos didáticos 

Propõem método 

alternativo para o 

ensino/ Estuda 

materiais ou recursos 

didáticos no ensino. 

C. M. L. F. E 

SILVA 

 

Uma Proposta para 

Ensino da Teoria da 

Relatividade Especial no 

Nível Médio. 

 

Conteúdo-

método/Recurso 

didático 

Aplicação de métodos e 

técnicas no ensino de 

Ciências. 

A. M. BARROS 

 

Uma Abordagem para o 

ensino do conceito de 

Energia e de sua 

Conservação 

 

Conteúdo-

método/Recurso 

didático 

Aplicação de métodos e 

técnicas no ensino de 

Ciências. 

M. S. F. 

FERREIRA 

 

Uma Análise dos 

Questionamentos dos 

Alunos nas Aulas de 

Números Complexos 

 

Conteúdo 

método/Recursos 

didáticos 

Aplicação de métodos e 

técnicas no ensino de 

Ciências. 

Quadro 4 – Focos e sub-focos temáticos-I 
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PESQUISADOR 
TÍTULO DA 

DISSERTAÇÃO 

FOCO 

TEMÁTICO 

SUB-FOCOS 

TEMÁTICOS 

N. B. F. ARAÚJO 

Números Complexos: 

Uma Proposta de 

Mudança 

Metodológica para 

uma Aprendizagem 

Significativa no 

Ensino Médio 

Conteúdo-

método 

Aplicação de métodos e 

técnicas no ensino de 

Ciências. 

G. M. de P. E 

SOUZA 

A Informática como 

Recurso Didático para 

a Aprendizagem de 

Física no Ensino 

Médio 

Conteúdo-

método/Recurso

s didáticos 

Novos materiais, kits 

experimentais, softwares ou 

outros recursos e meios 

instrucionais em situações de 

ensino formal/ Aplicação de 

métodos e técnicas no ensino 

de Ciências. 

M. R. V. M. 

RODRIGUES 

A Trajetória do 

IFRN: Limites e 

Possibilidades do 

Processo de Inclusão 

de Cegos na 

Percepção dos 

Próprios Estudantes 

Características 

do 

Aluno/Políticas 

públicas 

Estudos das atitudes e 

características de um aluno ou 

grupo de alunos no contexto 

do processo de ensino-

aprendizagem./ Programas, 

diretrizes, ações, objetivos e 

interesses governamental com 

repercussões ou ligações com 

a educação científica. 

A. O. NUNES 

Abordando As 

Relações CTSA No 

Ensino da Química a 

Partir das Crenças e 

Atitudes de 

Licenciandos: Uma 

Experiência 

Formativa no Sertão 

Nordestino 

Conteúdo-

método/Recurso

s didáticos 

Propõem método alternativo 

para o ensino/ Estuda 

materiais ou recursos didáticos 

no ensino. 

J. F. da SILVA 

JÚNIOR 

Uma Abordagem 

Dialógica para a 

Utilização de 

Atividades 

Experimentais em 

Sala de Aula 

Conteúdo-

método/Recurso

s didáticos 

Propõem método alternativo 

para o ensino/ Estuda 

materiais ou recursos didáticos 

no ensino. 

K. B. de 

OLIVEIRA 

Atividades 

Experimentais no 

Ensino de Biologia 

em Escolas Públicas 

do Estado do Rio 

Grande do Norte, 

Brasil: Caracterização 

Geral e Concepção de 

Professores. 

Características 

do professor  

Diagnóstico das condições 

profissionais do professor da 

área de Ciências. Identificação 

de suas concepções sobre 

ciência, métodos de produção 

científica e experimentação. 

Quadro 5 – Focos e sub-focos temáticos-II 
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Há grande predominância de pesquisas que têm como foco temático conteúdo-

método/recurso didático (09), somente recurso didático (01), características do 

aluno/Políticas públicas (01), Características do professor (01). A ênfase acentuada em 

pesquisas em conteúdo-método e recurso didático mostra que a pesquisa entre os 

mestres desse grupo pesquisado volta seu olhar quase que exclusivo para os micros 

problemas que permeiam a sala de aula e o dia-a-dia do fazer docente. Questões macro 

como análise da organização curricular proposta, formação de professores, organização 

escolar e políticas públicas voltadas para o ensino de Ciências Naturais e Matemáticas 

ainda permanecem distantes das discussões mais recorrentes no contexto das pesquisas 

em ensino em Ciências pelos docentes do IFRN. De certa forma no mestrado 

profissional as questões relacionadas a vivência na sala de aula devem ser 

problematizadas na busca se soluções e inovações tendo como base a pesquisa na área 

de ensino de ciências, caracterizando assim a pesquisa aplicada. Já os estudos de 

produção de conhecimento, isto é pesquisa básica, são características do mestrado 

acadêmico. O fortalecimento de grupos de pesquisas na área de Ensino de Ciência e/ou 

Educação em Ciências no Instituto poderá dar impulso a novas pesquisas que permitam 

avaliar problemas tanto em nível micro como macro com possibilidades de propostas de 

mudança na comunidade escolar em questão.  

Na análise realizada foi possível perceber que a questão metodológica parece ser 

uma fragilidade nas produções, há ausência de discussão clara sobre a metodologia em 

algumas dissertações. A maioria das dissertações se enquadra dentro de uma abordagem 

qualitativa com pesquisa histórica, estudos exploratórios, pesquisa bibliográfica e 

análise de conteúdo, algumas dessas abordagens foram inferidas a partir da análise dos 

textos dissertativos, pois não há uma referência direta sobre elas. Este resultado 

corrobora com resultados encontrados por vários pesquisadores já mencionados por 

Greca (2002), que também afirma que os problemas metodológicos podem estar ligados 

a problemas tais como: falta de zelo e/ou falta de conhecimento tanto sobre 

metodologias como sobre sua utilização no processo de investigação.  

O percurso metodológico por vezes é bem elaborado, reportando-se à criação e 

aplicabilidade do produto durante a pesquisa, mas sem a citação de um referencial 

metodológico que dê sustentabilidade ao método utilizado para e empreendimento da 

pesquisa em si. Duas dissertações, assumidamente utilizam uma metodologia 

quantitativa, a Engenharia Didática. Existem também, algumas produções que abordam 

qualitativamente o objeto durante o percurso e mesclam, na análise, aspectos 
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qualitativos e quantitativos, Greca (2002), defende a necessidade de as pesquisas na área 

de ensino de Ciências fazerem mais uso da integração entre as abordagens qualitativas e 

quantitativas devido às problemáticas e referenciais característicos da área. Apesar 

dessa análise, acreditamos que é preciso aprofundar estudos em relação às opções 

metodológicas das dissertações produzidas em busca de identificar com mais precisão 

suas fragilidades, pois aqui não pretendemos fazer uma discussão aprofundada da 

questão, o que poderá ser feito em investigações futuras e contribuir com as próximas 

produções do PPGECNM e os pesquisadores da área. 

 

4.1.1 Referencial teórico 

 

Para Moreira (2003), as pesquisas em educação em ciências buscam respostas 

através de perguntas chaves que são baseadas em uma fundamentação teórica e 

epistemológica coerentes com uma metodologia de pesquisa e ambas devem estar 

sempre em interação. De forma que, à medida que se analisa o referencial teórico 

utilizado em trabalhos investigativos é de suma importância que se faça relação entre o 

objeto a ser estudado a teoria com o qual está sendo abordado e a abordagem 

metodológica. No decorrer de nossa pesquisa nos atemos em identificar os principais 

referenciais teóricos utilizados nas dissertações que foram colocados em fichas 

(apêndice III). Porém não tivemos tempo de fazer a relação necessária entre objeto, 

teoria e abordagem metodológica para apresentar aqui, mas está sendo realizada para 

dar continuidade aos relatórios do projeto Observatório 2008 que continua com seus 

trabalhos, sendo esta dissertação apenas uma das várias contribuições investigativas que 

buscam dar continuidade e andamento ao projeto que busca atingir seus objetivos.   

 

4.2 Implicações da formação do docente no contexto escolar 

 

Aqui pretendemos conhecer como se deu (ou se dá) a aplicação, por parte dos 

egressos, do objeto de estudo da dissertação. Seja na(s) área(s) em que atuam ou 

efetuaram pesquisas, na sua própria prática, na prática de outros professores, na 

aprendizagem dos alunos com o intuito de perceber relações entre a atuação desses 

egressos e a melhoria do processo ensino-aprendizagem em sua área de pesquisa. 

Voltamos nosso olhar para a atuação do egresso no espaço de trabalho, considerando: as 

inovações propostas por ele; o investimento na sua própria formação; possíveis 
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mudanças de percepção e de atitudes em função de sua participação no Programa; o 

investimento em ações formativas para outros professores; a influência nas decisões de 

outros professores em participar de cursos de formação continuada a nível lato sensu ou 

stricto sensu. 

Como já colocado no referencial metodológico, aqui utilizaremos, efetivamente, 

alguns elementos da Entrevista Compreensiva, dentro da Análise Compreensiva do 

Discurso. Aplicamos entrevistas e, posteriormente, partimos para analisá-las através da 

escuta e da transcrição e, a partir daí, elaboramos um roteiro de discussão que, a 

princípio, na Análise Compreensiva do Discurso poderia ser chamado de plano 

evolutivo que daria origem a todo o “esqueleto” da dissertação, porém a decisão 

metodológica de utilizar esse tipo de análise apareceu em um momento bem adiantado 

da pesquisa, quando as entrevistas já haviam sido aplicadas de forma um pouco mais 

diretiva do que aquele condizente com essa metodologia, cabendo, em alguns 

momentos, uma abordagem mais quantitativa. Isso não nos impediu, porém, de 

organizar alguns dados em núcleos de significados que balizaram a análise dos 

resultados nessa etapa do nosso trabalho. 

Acreditamos que esse é um dispositivo analítico bastante pertinente a essa etapa 

de nossa proposta, pois nos permite perceber o sujeito com sua memória discursiva, se 

por um lado os sujeitos entrevistados são considerados importantes em função de seu 

papel enquanto transformador da educação básica, seus discursos durante as entrevistas 

exemplificam essas ações. Por outro lado, há de se considerar sua passagem pelo 

PPGECNM, suas carreiras até o presente momento, suas ações, produções são 

elementos também bastante importantes e que auxiliam e corroboram com a 

interpretação de suas falas levando em consideração seu entorno social e sua 

historicidade. 

Portanto, após escuta, transcrição e o ir e vir na busca das possibilidades teóricas 

organizamos núcleos de significados, como já indicado antes, que emergiram das falas 

dos sujeitos. Assim estruturamos da seguinte forma: um núcleo principal que diz 

respeito às implicações da formação do docente no contexto escolar que deu origem a 

núcleos secundários: a motivação para a busca do mestrado; a construção do objeto de 

estudo, o seu produto e sua intervenção e utilização na prática docente; o papel no 

ambiente escolar após o mestrado: mudanças na atuação profissional e influência no 

grupo de trabalho; utilização de pesquisas e investigações em sala de aula. 
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4.2.1 A motivação para a busca do mestrado 

 

Tomaremos aqui a busca pelo mestrado por nossos sujeitos como uma ação 

social, dentro da perspectiva Weberiana. Para Max Weber, uma ação social, “(...) 

significa uma ação que, quanto a seu sentido visado pelo agente ou os agentes, refere-se 

ao comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso.” (WEBER, 2004).  

Podemos considerar que uma ação social é uma conduta humana dotada de 

sentido. O ser humano dá sentido a sua ação à medida que estabelece conexões entre o 

motivo da ação, a ação propriamente dita e seus efeitos e dessa forma passa a ter 

significado enquanto agente social. Para Weber, não existe oposição absoluta entre 

indivíduo e sociedade, pois as normas sociais só se tornam concretas quando se 

manifestam em cada indivíduo sob a forma de motivação.  

A gênese dessa motivação tem forma variada, podendo ser de origem: a) 

tradicional: cuja realização se deve a um costume ou a um hábito, podendo ser a reação 

a um estímulo habitual; b) afetiva ou emocional: sentimentos ou estados emocionais; c) 

racional referente a valores: atitudes planejadas que são orientadas pelos princípios do 

agente, independente das conseqüências, pois suas ações são guiadas de acordo com 

mandamentos ou exigências que acredita serem direcionadas a ele; d) racional com 

relação a objetivos: atitudes cujo planejamento parte de uma análise objetiva dos 

resultados que serão alcançados, aqui as consequências são analisadas e as expectativas 

e comportamentos exteriores serão utilizados racionalmente para o alcance do objetivo 

almejado (WEBER, 2004). 

Em que dimensão encontra-se a motivação de nossos sujeitos para buscar o 

mestrado no PPGECNM? Que conjunturas sociais e políticas desenharam-se no 

decorrer da história da profissionalização docente na Rede Federal que culmina na 

motivação de se galgar maiores postos de formação para a atuação no campo docente? 

Eles foram movidos por forças objetivas (tais como interesses materiais e influência 

corporativa); por forças conjunturais (políticas, sociais e econômicas) ou por 

expectativas subjetivas de realização pessoal? 

Antes de adentrarmos na análise e tentativa de compreender a fala de nossos 

docentes mestres, é importante que indiquemos o perfil que difere os sujeitos no 

momento da entrada no PPGECNM, e acreditamos que influenciou, de forma 

significativa, a tomada de decisão acerca de sua busca pelo mestrado em estudo. Foi 
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possível organizar nossos sujeitos em 04 grupos: a) docentes efetivos; b) servidor 

efetivo – servidor em ascensão com perspectiva de ingressar na carreira docente; c) 

docente substituto (a) com perspectiva de ingressar no quadro docente como efetivo; d) 

professor da rede particular que almejou ingressar no quadro docente permanente da 

Instituição. Reforçamos que esses docentes mestres participam dessa pesquisa por 

serem todos, atualmente, do quadro docente efetivo do IFRN. 

Em tópicos anteriores, já colocamos em debate a complexidade que é 

característica da Educação Profissional nos Institutos Federais no momento atual, fruto 

de um desenrolar histórico que culmina no múltiplo papel social que se atribui hoje a 

essas Instituições, onde atuam diversos profissionais e consequentemente múltiplos 

olhares acerca do que seja ser professor nesse contexto. Podemos afirmar que, nesse 

turbilhão, encontram-se profissionais docentes tanto das áreas técnicas como das áreas 

de formação geral que buscam construir sua identidade profissional em consonância 

com as demandas formativas do Instituto.  

Na fala do docente a seguir, vemos que a entrada na pós-graduação do 

PPGECNM, inicialmente, significou um grande passo nessa busca, pois, ao mesmo 

tempo, atenderia as demandas pertinentes ao fazer docente, “ao ensino”, e suas 

expectativas pessoais de reconhecimento de méritos em pesquisas iniciadas antes da 

entrada no mestrado, estes voltados para estudos de Astronomia:  

 

mestre 1 - bom, na realidade eu já pensava em fazer um mestrado em 

ensino de Física há muito tempo, eu já estou aqui há muito tempo, há 

25 anos, e sempre ofereceu (sic) um mestrado, mas eu sempre queria 

alguma coisa ligada (sic) ao ensino de Física com Astronomia quando 

chegou foi que eu fiz [...] (informação verbal). 

 

Em um determinado momento esse mesmo mestre relata que  

 

 [...] infelizmente foi diferente do que eu pensava na época com os 

colegas, com relação ao nosso trabalho. [...] houve uma discordância 

com um grupo, o próprio grupo da Física aqui não levou muito a serio 

nosso trabalho, o grupo como um todo (informação verbal). 

 

Essas declarações evidenciam os motivos da busca pelo mestrado, porém o 

sentido da busca de uma pós-graduação por esse sujeito está também ligada à resposta 

ou à reação que outros indivíduos teriam em relação ao “ser mestre”, ter um trabalho 

produzido e ser reconhecido por seu grupo em função dessa formação e desse produzir. 



53 

 

Fica evidenciada também a tentativa de realização pessoal, à medida que o sujeito, em 

vários momentos, evidencia sua paixão pelo trabalho com a Astronomia no ensino de 

Física. 

A busca pelo mestrado, nesse caso, pode ser compreendida como uma forma de 

legitimar o conhecimento adquirido em anos de experiência e prática formadas a partir 

de um interesse pessoal ligado a uma área de conhecimento no Ensino de Ciências, de 

pesquisas desvinculadas do núcleo propedêutico da disciplina que o professor 

ministrava (Física), de forma que é olhada com certo “descrétido” ou desconfiança pelo 

grupo que não comunga com essa forma de construir conhecimento. 

Tardif (2002) justifica o saber social sob cinco ângulos, dois deles bastantes 

pertinentes a nossa discussão: 1- a importância da cooperação interna entre os grupos 

que comungam dos mesmos conhecimentos: quando um grupo de professores que 

possuem uma formação comum, dividem o mesmo contexto social, estão subordinados 

aos mesmos programas disciplinares, às mesmas regras da instituição, portanto as 

práticas ganham sentido somente em situação coletiva de trabalho. 2- refere-se 

justamente à questão da legitimidade: o saber profissional é produzido socialmente e 

legitimado através da universidade, associações profissionais, grupos científicos, etc., 

originando o reconhecimento social.  

Segundo Langhi e Nardi (2009), o ensino de Astronomia vem perdendo força 

dentro do ensino formal, inclusive, na formação inicial de professores de Física, sendo 

uma disciplina optativa no currículo e que geralmente se direciona para os conteúdos 

que serão abordados no ensino de Ciências, no nível fundamental. Isso nos leva a 

compreender a baixa receptividade do grupo que trabalha com Física no Instituto, em 

relação ao trabalho desenvolvido pelo colega. 

A motivação pessoal mostra-se evidente, também, na fala do docente a seguir. 

 

Mestre 05 – Olha, na verdade foi um processo bem pessoal mesmo né, 

foi um processo de buscar primeiro a especialização (em Ensino de 

Ciências), e aí depois que surgiu essa oportunidade do mestrado eu já 

tava no caminho, aí foi uma ótima oportunidade pra mim, na época 

nem valia a pena por que o dinheiro que pagavam, o valor, era muito 

pequeno, a diferença, a bolsa de progressão era muito pouco, eu pra 

mim um mestrado em questão de, na época, progressão não valia a 

pena, foi mais pra conhecimento que eu comecei a fazer (informação 

verbal). 

 

Esse mestre completa ainda: 
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[...] antes a gente não tinha nenhum incentivo de fazer, eu me lembro 

quando eu cheguei aqui, nós, [...], queríamos fazer um curso de 

especialização, foram fazer um convênio com a Universidade, a 

Universidade queria fazer com a gente e o CEFET não liberava, por 

que a gente tinha uma carga horária muito grande, eu entrei aqui com 

27 horas de aula, então eles não queriam saber, a administração, a 

direção, não queria que a gente estudasse, queria que trabalhasse 

(informação verbal). 

 

Quando esses dois docentes entraram no mestrado (2002), a preocupação nas 

esferas administrativas girava, ainda, em torno da regulamentação dos dispositivos da 

Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no que se refere a afastamentos para pós-

graduação, gratificação pós-formação e reestruturação de cargos e carreiras de docentes 

e administrativos, o que só vai ser efetivado a partir de 2005
19

, quando também fica 

instituído via CAPES as normas para a consolidação dos MINTERs e DINTERs. 

É possível compreender que condições objetivas, tais como carreira, salário e 

abertura institucional para a procura da pós-graduação eram pouco favoráveis até 2004, 

o que fica evidenciado na fala dos mestres da mesma maneira que as principais 

motivações para a procura do mestrado no PPGECNM seriam os fatores subjetivos de 

satisfação pessoal, e o fato objetivo de já conhecerem a finalidade do Programa, pois os 

docentes admitem que já estavam na especialização em Ensino de Ciências que daria 

origem ao atual mestrado. O que também fica evidenciado na fala deste outro mestre: 

 

mestre 07 - é, meu objetivo foi exatamente esse aí, a minha escolha foi 

em virtude, primeiro de eu estar começando a especialização nesse 

ramo e eu comecei, exatamente, por que eu gosto muito de 

Informática, e como também gosto de Física eu resolvi juntar as duas 

(informação verbal). 

 

 Porém, a busca por melhoria salarial está presente na fala de outros colegas que 

ingressaram no mesmo período que os anteriores, conforme indica claramente o mestre 

a seguir: 

 

 

 

                                                 
19

 É importante frisar que as normas regulamentares para cargos e carreiras e a Política de Capacitação 

Docente da Rede Federal já estariam em vigor desde a Lei 7596, de 10 de abril de 1987, consubstanciado 

no Decreto 94 664, de 23/07/87, na Portaria 475, de 26/08/87, e finalmente na Lei 8112, no Decreto 5518, 

de 23/08/05 e na Medida Provisória 295, de 29/05/2006, quando essa política se consolida. 
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melhorar as condições de trabalho é... pra gente e para o aluno 

também, melhorar o ensino, e também é... melhorar... O salário que é 

muito pouco, todo mundo sabe que o professor ganha pouco né, então 

a gente tem que melhorar pra poder ganhar mais um pouquinho 

(informação verbal). 

  

A nosso ver, isso indica que na Rede Federal de Educação já existia uma 

proposta diferenciada de valorização do profissional docente em termos de cargos e 

carreira, mesmo que na fala de alguns mestres, dentro da perspectiva da motivação, esse 

fator não fique muito evidente. Porém, todos, ao serem indagados diretamente se houve 

melhoria salarial após o mestrado declararam que sim. 

Consolidada a reestruturação de cargos e carreiras, a política interna de 

capacitação do Instituto e o convênio entre IFRN e PPGECNM/UFRN, a partir de 2005, 

impulsiona sobremaneira a procura pelo mestrado, a partir do ano em questão, pelos 

professores da área de Ciências do IFRN, de forma que em 2006.1 estavam registrados 

no Programa 11 professores, como alunos regulares e 15 como alunos especiais 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2008).  

Conjunturalmente, poderia se considerar como um momento favorável para a 

entrada e continuidade desses docentes no Programa para obtenção do título de mestre 

em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, mas, como já sinalizado, poucos 

permaneceram e finalizaram o processo, porém como afirma Lenardão (2002, p. 02-3): 

“Não há garantias de que um fato social previsível se realize absolutamente, porque 

haveria também a presença de outras incontáveis influências e circunstâncias que 

concorrem para o desenho da direção que tomarão os indivíduos em suas escolhas”. 

A partir de 2007, houve um divisor de águas no perfil dos docentes efetivos do 

IFRN que procuraram o mestrado, enquanto o primeiro grupo, de acordo com o que foi 

compreendido, a partir de suas falas, tinha como principais motivações a consolidação 

de projetos pessoais de pesquisa e a busca pela não estagnação de suas carreiras 

docentes. Esse novo grupo faz da inquietação em torno de sua prática docente, da 

autoavaliação e da compreensão de que o fazer docente deve ter um vínculo com a 

pesquisa sendo esses os principais vieses para a busca pelo mestrado em Ensino de 

Ciências. O que pode ser observado na fala do docente a seguir: 
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mestre 08 - é... eu sempre tive uma inquietação em relação ao meu 

fazer enquanto professor. Eu sempre procurei assim [...] realmente 

como meu trabalho estava sendo realizado [...] por mais que a escola 

tenha questionários que os alunos preencham [...] Esses questionários 

[...] atribuem nota, pontuação [...] Eu sempre quis melhorar o trabalho, 

os alunos nem sempre, eles falam o que é uma aula, mas a gente 

sempre fica muito assim porque eles não têm nenhum referencial 

seguro né... E... O mestrado era uma forma de entender... Como é 

feito, como a pesquisa é feita, eu tava indo buscar, conhecer 

informações seguras, com relação ao ensino (informação verbal).   

 

A partir desse mesmo período, outros servidores de nível superior, que não eram 

docentes, procuraram o mestrado com perspectivas diversas, com pesquisas que não 

estariam diretamente ligadas a “sua” sala de aula, pois não atuavam diretamente nesse 

contexto. Foram profissionais da área pedagógica (incluo-me aqui), profissionais 

técnicos administrativos com formação superior na área do Ensino de Ciências e com 

forte envolvimento com pesquisa dentro do contexto do Instituto e interesse particular 

por pesquisa em Ensino, como testifica o docente mestre a seguir: 

 

mestre 01 - eu já tinha feito iniciação cientifica tanto na área química 

experimental quanto na área de educação química, pesquisa em ensino 

de química e havia me identificado mais com a área de ensino de 

Química. Fora isso, na época eu era... Eu trabalhava na... Coordenação 

de Pesquisa e Extensão [...], mesmo como técnico administrativo eu 

estava envolvido com as questões de pesquisa dentro do Instituto, 

então eu senti também necessidade de me aprimorar no sentido da 

pesquisa, entender melhor o que era a pesquisa e me fundamentar 

mais até pra agir propositivamente dentro do Instituto como técnico 

administrativo, né? (informação verbal).  
 

Ao término do mestrado, esse docente mestre, através de concurso público, 

passou a ser docente de Química do quadro efetivo do Instituto.  De certa forma, ele 

constrói uma identificação com o Instituto que se desenvolveu a partir de sua formação 

acadêmica, pois chegou à Instituição na condição de aluno, onde concluiu o nível 

médio. Concursado, voltou à Instituição na função de técnico administrativo e depois 

como docente. 

Lima (2005, p.13) na tentativa de compreender como os professores do ensino 

técnico constituem a sua identidade docente nos Institutos constata que 
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[...] a constituição da identidade docente está imbricada aos processos 

de socialização primária e secundária vivenciados nas experiências na 

família, na escola, nas referências pessoais e sociais, nas atividades 

pré-profissionais, e, de modo significativo e determinante, no 

exercício da docência no CEFET, no qual expressam uma identidade 

afirmadora como professor, realçada na certeza e consolidação da 

atuação profissional na carreira do magistério. 

 

Assim como existe uma relação aparentemente afetiva que o direciona para o 

mestrado do PPGECNM, especificamente, 

 

mestre 01 - bem, eu posso dizer que eu já namorava com o mestrado 

há muitos anos. Meu irmão foi aluno do mestrado. Então ele foi a 

primeira turma do mestrado, ele é licenciado em Física e ele já havia 

saído daqui (informação verbal). 

 

Em uma reflexão aligeirada, poderíamos colocar em primeiro plano, nesse caso 

específico, uma determinação ou motivação com forte caráter afetivo, porém, se 

olharmos mais um pouco, veremos, com mais clareza, situações objetivas que se 

configuram como motivações que com certeza exerceram ou exercem forte influência 

na ação desse e de outros sujeitos. 

De modo geral, há uma cultura que atribui aos Institutos grande prestígio nas 

formações que oferecem, na sua infraestrutura e no seu quadro docente. Esses fatores 

exercem certo fascínio nos alunos que por ali passam e, não raro, ex-alunos tornam-se 

servidores docentes ou técnicos administrativos, porém, as razoáveis condições de 

trabalho e de cargos e salários atraem cada vez mais profissionais de boa qualificação 

para concorrerem a vagas do quadro efetivo através de concursos públicos, significando 

que, em uma seleção de provas e títulos, o mestrado na área de concorrência do 

candidato torna-se bastante significativo, especialmente, quando se vislumbra a carreira 

docente. 

Tornar-se professor da Rede Federal de Educação, em nosso caso, do IFRN, 

torna-se simbolicamente, um significativo de ascensão social na carreira docente e de 

importante etapa na construção de identidade como profissional da educação, de forma 

que, objetivamente, a busca pelo mestrado, para alguns de nossos sujeitos, significou 

um passo importante nesse sentido. Vejamos: 
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mestre 02 - [...] eu precisava fazer o mestrado, precisava trabalhar, 

então esse foi um dos fatores que me fez ir para ele, o outro ponto foi 

porque o meu sonho era entrar no IFRN, eu precisa fazer um... E 

entrar no CEFET, fazer um mestrado urgentemente. Apesar de que eu 

terminei concorrendo sem mestrado... De verdade eu nunca pensei 

assim... Eu vou fazer mestrado por que eu vou crescer como pessoa, 

vou aprender muitas coisas, eu pensei nesses dois fatores: o mestrado 

ser profissionalizante e eu poder ganhar a chance de entrar no CEFET 

como professora efetiva mais facilmente, resumindo eu entrei no 

CEFET pra poder terminar o mestrado, por que as dificuldades foram 

imensas (informação verbal). 

 

Vemos que surge na fala desse docente mestre o fato do mestrado “ser 

profissionalizante”, porém o sentido de profissionalizante aqui não se refere à proposta 

pedagógica do mestrado, mas ao fato do mestrado permitir que o profissional o faça e 

trabalhe ao mesmo tempo, como fica claro mais à frente quando o docente mestre 

esclarece:  

 

mestre 02 - [...] o mestrado era profissionalizante, permitia que eu 

trabalhasse e que eu estudasse, porque até então eu tinha uma situação 

familiar um pouco complicada, só eu trabalhava na minha casa, 

ajudava os meus irmãos que estudavam, eu não podia em hipótese 

alguma pensar, não podia me dar o luxo de só estudar, nunca tive essa 

oportunidade (informação verbal). 

 

Sabemos que para a profissão docente no Brasil existem duas possibilidades 

concretas de atuação profissional: a Rede Pública e a Rede Particular, ambas oferecendo 

oportunidade e trabalho docente em todos os níveis e modalidades de ensino. A Rede 

Pública Estadual e Municipal, de modo geral, oferece estabilidade profissional, mas 

fatores como baixos salários iniciais, precariedades dos planos de carreira e as más 

condições de trabalho acabam afastando novos profissionais e causando um clima de 

desânimo naqueles que já estão no exercício da profissão. A Rede Particular, por vezes, 

oferece salários mais atrativos, mas com base na produtividade (professor horista) o que 

acarreta em cargas horárias elevadas de trabalho em uma ou em várias instituições de 

ensino o que significa que não há garantia de estabilidade e nem uma carreira 

estabelecida. 

A Rede Pública de Ensino Federal representa um diferencial, na contramão do 

que normalmente se ver nas redes públicas de ensino, geralmente oferece salários 

inicias melhores, planos de carreiras mais consistentes e melhores condições de 

trabalho. A expansão da Rede Federal nos últimos anos, fez com que esses diferenciais 
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ficassem mais acentuados e as concorrências para entrada nessas instituições se tornasse 

maior e melhor qualificada, oportunidade para milhares de profissionais da educação 

que buscavam a estabilidade.   

Essa motivação fica evidente na fala de um dos nossos sujeitos, antes docente da 

Rede Particular: [...] deu vontade de investir para ter uma condição melhor, queria 

entrar na Universidade, não deu pra mim, então resolvi que queria ficar no Instituto 

mesmo (informação verbal). 

Através da análise da fala dos docentes pesquisados, foi possível observar que há 

uma conjugação de fatores que motivou cada professor na busca pelo mestrado no 

PPGECNM: reconhecimento de pesquisas independentes já existentes, o investimento 

em si, o desejo de aprofundar o conhecimento para aprimorar a atuação no trabalho 

docente, a continuação da vida acadêmica, a visualização de melhores possibilidades 

profissionais após formação, a melhoria salarial e também a vontade de aprofundar-se 

na pesquisa foram os principais motivos pelos quais esses docentes procuraram o 

mestrado.  

Dentro do contexto geral, percebemos forte tendência objetiva quando cada 

sujeito reveste-se de expectativas ao vislumbrar o título de mestre, quer seja da 

aceitação e reconhecimento de seu trabalho e posição acadêmica por determinado grupo 

ou na possibilidade de mudar sua condição financeira e profissional. A ação de buscar 

uma pós-graduação stricto sensu não se dá no vazio, mas no desejo subjetivo que foi 

construído dentro de cada indivíduo e é movido por condições históricas e conjunturais 

que propiciaram a cada um valorizar a formação permanente e a busca por maiores 

níveis de formação. 

Em se tratando do contexto histórico, Imbernón (2010) nos informa que, no 

evoluir histórico, o trabalho do professor tornou-se complexo e diversificado o que 

requer uma nova formação inicial e permanente que ultrapasse a mera atualização 

científica, pedagógica e didática e se transforme em possibilidades de criar espaços de 

participação e reflexão para que esses profissionais aprendam e se adaptem para poder 

conviver com a mudança e a incerteza.  

Porém, de acordo com o Relatório Preliminar sobre Atratividade da Carreira 

Docente no Brasil (2009), essa mesma complexidade tem contribuído 

significativamente para a crise da identidade dos trabalhadores da educação e a 

consequente baixa na atratividade pela profissão. Em vista dessa crise que envolve a 

atratividade pela carreira docente, que ocorre em nível mundial, vários países têm 
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estudado possibilidades de trazer mais profissionais para a área docente, sobre essas 

ações o relatório faz a seguinte indicação:  

 

as ações dos países vão desde iniciativas para melhorar a imagem 

social e o status da docência, passando pelos salários e condições de 

emprego, programas de iniciação à docência, reestruturação da 

formação inicial e continuada, até incentivos especiais para atrair e 

manter professores. (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2009, p. 

17) 

 

No Brasil, antes já comentado, o V Plano Nacional de Pós-Graduação (V 

PNPG), apresenta dentre seus objetivos e no seu plano de expansão a capacitação de 

docentes da educação básica e a formação de docentes para todos os níveis de ensino, 

sendo este o primeiro plano que atribui à pós-graduação stricto sensu a qualificação do 

corpo docente da educação básica. Rememorando que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (lei nº. 9394/96), anterior ao V PNPG, já definia um percentual de 

mestres e doutores para compor os quadros das Instituições de Ensino Superior (IES).  

Podemos concluir que esses fatores conjunturais, tais como políticas para a 

capacitação e valorização da profissão docente, assim como os fatores históricos que 

exigem mudança de perfil docente podem ser considerados como fatores motivadores 

para a busca da formação stricto sensu no Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

por nossos docentes, apesar de não estar explicitamente presente em suas falas, mas 

foram essas estruturas macros, que fizeram dar oportunidade e dar sentido a essa 

formação, inicialmente de maneira institucionalizada e depois incorporada e valorizada 

por cada sujeito. 

 

4.2.2 A construção do objeto de estudo, o seu produto, sua intervenção e utilização 

na prática docente. 

 

Como vimos no item anterior os docentes mestres desta pesquisa tiveram vários 

fatores subjetivos e objetivos que os fizeram buscar o Mestrado em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática. Essas motivações foram abordadas de forma pessoal 

(subjetivas) e cruzadas com as estruturas sociais que também serviriam de suporte 

motivador para a busca do mestrado, tais como: as exigências atuais para a docência que 

se configura no processo evolutivo da sociedade; as condições positivas dadas através 

de políticas públicas para os profissionais docentes da Rede Federal de Educação 
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Profissional e Tecnológica para a estruturação da carreira e a formação permanente 

nessa esfera. 

A partir de agora, tentaremos estabelecer uma relação direta com um dos focos 

mais importantes de nossa pesquisa: o ensino de Ciências, tendo em vista que todos os 

mestres fazem parte dessa área de conhecimento, como já esclarecido anteriormente. 

Inicialmente, ao tratar da motivação, não ficou claro na fala dos docentes a relação da 

motivação com os problemas relacionados ao Ensino de Ciências. Embora o ensino 

tenha sido mencionado em poucos momentos, coloca-se ênfase nesse aspecto quando se 

trata de dar sentido à busca pelo mestrado. 

A questão da busca por melhores titulações no âmbito dos Institutos Federais 

não é um a prerrogativa que diz respeito somente aos professores de Ensino de Ciências, 

mas,de modo geral, todos os docentes de todas as áreas vêm aumentando seu nível de 

formação em consonância com a nova realidade educacional, social e política que 

permeia o Instituto. As formações buscadas pela grande maioria se dão em nível de 

mestrado e doutorado em áreas específicas de sua formação, porém Kuenzer, Franco e 

Machado (2006) afirmam que essas formações seguem o padrão tradicional de pós-

graduação stricto sensu, formando professores voltados para a pesquisa aplicada e não 

para implementar pesquisas que emergem de problemas do ensino. 

Podemos afirmar que o grupo por nós pesquisado rompe essa tradição 

academicista ao traçar suas pesquisas e seus objetos de estudo, a partir do contexto do 

ensino de Ciências nas disciplinas de Física, Química, Biologia e Matemática, ainda que 

esse fator não seja claro, inicialmente em suas falas, mas ao delinear seus objetos de 

estudo, esses sujeitos se voltam para a prática docente, quer seja no contexto de sua sala 

de aula, ou no entorno da realidade em que eles atuam.  Ou seja, a pesquisa é tecida, na 

maioria dos casos, da prática cotidiana que o pesquisador realiza como profissional. 

Então, é partir da análise da construção do objeto de estudo de nossos docentes mestres 

que passamos a perceber a estreita relação das pesquisas implementadas com os 

problemas emergentes do Ensino de Ciências. 

Concordamos com Trivinos (2008, p. 93), quando este enfatiza que “a prática 

cotidiana e as vivências dos problemas no desempenho profissional diário ajudam, de 

forma importantíssima, a alcançar a clareza necessária ao investigador na delimitação e 

resolução do problema.” Assim, atualmente tenta-se superar reflexões tipicamente 

teóricas utilizadas nos curso de formação inicial e continuada de professores de Ciências 

e aponta-se para a produção de referenciais que definem um novo modelo de formação, 
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no qual o saber sobre o ensino deixa de ser visto pela lógica das racionalidades técnica e 

prática e incorpora a dimensão do conhecimento construído e assumido 

responsavelmente a partir de uma prática crítico-reflexiva (FREITAS e VILLANI, 

2002, NOVIKOFF et al, 2009.)  

Para Freitas e Villani (2002), a prática docente parece estar articulada em dois 

eixos efetivamente complementares: a confiança de que na ação didática do professor é 

sempre possível encontrar um conhecimento que vai além da teoria e a convicção de 

que essa mesma prática pode ser organizada teoricamente e orientada para produzir 

efeitos mais marcantes. Esses autores apoiam-se na concepção de professor reflexivo 

defendido por Schön (2000), para quem, o processo de conhecimento profissional está 

na ação em sala de aula, esta considerada um ambiente complexo e permeado de 

situações problemáticas que levaria o professor a elaborar um contínuo processo de 

reflexão na ação e reflexão sobre a ação. Isto é, pela reflexão empreendida durante e 

depois da ação. Ainda, a construção da identidade do professor, compreendido como um 

profissional autônomo dar-se-ia com os processos de reflexão sobre a reflexão na ação. 

Para Novikoff et al, (2009), esta é a racionalidade crítica e emancipatória que se 

impõe como um modelo emergente e adota como pressupostos básicos para a formação 

de professores a crítica, a reflexão e a pesquisa. Nesse contexto a crítica é a mediação 

entre o conhecimento e a aprendizagem que permite conceber os saberes científicos, 

técnicos, filosóficos e práticos. 

Buscamos, com essas reflexões, dar suporte na explicitação da importância do 

Mestrado Profissional no fazer docente do professor de Ensino de Ciências, 

compreendendo que esse tipo de mestrado volta-se, no caso do Ensino de Ciências, para 

as especificidades do processo ensino-aprendizagem e centra-se na aplicabilidade do 

conhecimento adquirido diretamente na prática profissional, diferenciando-se, dessa 

forma, do Mestrado Acadêmico, porém com rigor científico e metodológico.  

Nessa perspectiva, acreditamos que esses docentes passam a assumir seu papel 

como professores pesquisadores, pois  

[...] não se vê apenas como um usuário de conhecimento produzido 

por outros pesquisadores, mas se propõem também a produzir 

conhecimentos sobre seus problemas profissionais, de forma a 

melhorar a sua prática. [...] o que o distingue dos demais professores é 

o compromisso de refletir sobre sua própria prática, buscando reforçar 

e desenvolver aspectos positivos e superar suas próprias deficiências. 

Para isso se mantém aberto para novas idéias e estratégias 

(BORTONI-RICARDO, 2008, p. 46) 
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Há muitos debates acerca da significação científica da pesquisa empreendida 

pelo professor. Nesse contexto se inserem as observações de Lenoir (2005, p. 1303-

1304) à medida que tenta diferir o „estar em pesquisa‟ e o „fazer pesquisa‟, afirma que 

 

estar em pesquisa é refletir sobre problemas, sobre dificuldades 

encontradas; é se esforçar para descobrir repostas às questões em que 

nos colocamos. Fazer pesquisa implica encontrar meios de uma 

objetivação das questões e das preocupações para poder estudá-los. 

 

Vanhulle e Lenoir (2005) apud Lenoir (2005) ao fazerem uma análise crítica da 

documentação científica sobre a pesquisa em educação identificaram oito 

componentes
20

 que caracterizam a pesquisa nessa área: o objeto de pesquisa; uma 

problemática; o quadro teórico ou conceitual; a metodologia, a coleta de dados; os 

resultados; a análise e interpretação desses resultados e, por fim, a difusão dos saberes 

produzidos. Para esses autores, essa estrutura é bastante conservadora sendo preciso 

incluir um nono componente que se refere a funções de valor e de sentido. Vejamos no 

trecho a seguir: 

 

a função de valor “corresponde à dimensão cultural, além de exprimir 

uma certa relação com o mundo socialmente estruturado. Ela inscreve 

o processo de objetivação no real e projeta os limites do instrumento 

operatório sobre o real explorado” (Lenoir, 1993, p. 57). Se a 

significação tem uma fonte que é o valor, a função de sentido vem 

(re)localizar concretamente essa fonte, torná-la dinâmica, 

substituindo-a em sua gênese. Ela vem situar numa perspectiva sócio-

histórica o processo de objetivação científica e sua ancoragem, sua 

significação na realidade social. (LENOIR, 2010. p. 1307). 

 

Introduzido esse nono elemento:  

 

(...) o processo de objetivação é ao mesmo tempo um processo de 

construção do sujeito, que implica uma relação social, e um processo 

de construção da realidade objetiva à qual o sujeito reconhece 

pertencer e a partir da qual ele garante seu reconhecimento como 

sujeito humano. (Lenoir, 1993, p. 67, apud Lenoir, 2005 p. 1308) 

todo processo de objetivação cognitiva, do ponto de vista da dialética 

do real, se realiza em uma interação entre os três componentes de base 

seguintes: 

1º. o sujeito humano que produz o conhecimento do real e se 

transforma em conseqüência do processo cognitivo que realiza; 
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 Acreditamos que aqui também se faz um campo de necessário estudo na área específica do Ensino de 

Ciências. 
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2º. o objeto de conhecimento construído, circunscrito e definido 

como objeto de estudo desejado; 

3º. a relação cognitiva que se estabelece entre o sujeito e o objeto 

por intermédio de um sistema de regulação objetiva (a mediação), 

constitutivo de um e de outro, sendo o sujeito o elemento ativo da 

relação. (Lenoir, 1993, p. 68, idem) 

 

Acreditamos que nossos sujeitos, ao mesmo tempo em que estão em pesquisa, 

fazem pesquisa, se reconhecem, se reconstroem e se posicionam ativamente na relação 

com o objeto estudado de forma que, ao descrever a construção dos seus objetos de 

estudo, se colocam como sujeitos sócio-históricos desse processo que ultrapassa os 

limites da busca
21

 e se orienta pela trilha da construção da pesquisa científica, ainda que 

se mereça fazer algumas investigações e ponderações em busca das fragilidades 

existentes. 

Todos os sujeitos resignificaram seu objeto de estudo a partir de reflexões 

construídas em seu percurso formativo, profissional e prático que se inserem no 

contexto maior que diz respeito aos problemas investigados no Ensino de Ciências, tais 

como colocados nos focos temáticos do CEDOC, de forma que encontramos, no texto 

de cada dissertação, um descrever personalizado que imprime a cada sujeito uma forma 

pessoal de ver seu problema, investigar e buscar uma solução. 

 

É importante destacar que a busca por um entendimento das questões 

sociais que envolvem a tecnologia e a ciência já me inquietavam 

enquanto discente de graduação e mesmo antes quando aluno de 

ensino médio [...]. Terminada a minha formação inicial e sentindo a 

necessidade de aprofundar meus conhecimentos na área de ensino de 

ciências/química busquei o Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) que me acolheu 

fornecendo os subsídios para que eu continuasse minhas investigações 

em estudos CTSA, mas que principalmente me fornecesse o aporte 

necessário para a prática docente. Oportunizando o desenvolvimento 

de habilidades e leituras não realizadas na formação inicial. (NUNES, 

2010, p. 19). 

 

 Aqui o nosso sujeito indica construir seu objeto de estudo, a partir do desejo de 

dar continuidade a estudos já iniciados na graduação. O docente, hoje em sala de aula, 

não reflete sobre e a partir da sua prática, mas direciona sua preocupação para sua futura 
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 Procurar e pesquisar, primeiramente é necessário estabelecermos uma distinção entre procurar e 

pesquisar. Eu posso procurar meu carro no estacionamento, a saída de uma grande loja, minhas chaves em 

casa ou em minha bolsa, meus amigos em uma multidão. Procurar, do latim procurare, significa a ação, o 

esforço para achar ou descobrir alguma coisa. A palavra “pesquisar”, quanto a ela, coloca em evidência 

duas dimensões fundamentais que devem acompanhar uma investigação sistemática: o trabalho de 

reflexão e o esforço de investimento que requer uma pesquisa. (LENOIR, 2005, p. 1303). 
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atuação na área docente a partir das lacunas que ficaram da sua formação inicial. Em 

seguida, teremos objetos de investigações que foram diretamente relacionadas com a 

prática dos docentes mestres, a partir de suas indagações sobre o seu fazer docente. 

 Contextualização do aprendizado de Química na vida cotidiana (OLIVEIRA, 

2005). 

 O estudo da Astronomia no Ensino Médio (ARAUJO SOBRINHO, 2005). 

 A Teoria da Relatividade Especial – TER – sua relação com a filosofia e 

aspectos históricos a partir das concepções próprias dos alunos, da 

problematização e da mudança conceitual (SILVA, 2006). 

 O processo ensino-aprendizagem de Geometria Analítica, suas falhas e a busca 

da superação (FRANZON, 2004). 

 A ferramenta informática como mediadora no processo de ensinar/aprender 

Física no Ensino Médio (SOUZA, 2007).  

 O ensino e a aprendizagem dos números complexos no Ensino Médio 

(ARAUJO, 2006). 

 A percepção sobre experimentação por professores de Ensino Médio de Biologia 

das Redes Públicas Federais e Estaduais e caracterização das estruturas 

disponíveis para realização de aulas de Biologia utilizando a experimentação 

como instrumento didático (OLIVEIRA, 2010).  

Ainda que esses objetos apareçam de forma generalizada aqui, no texto 

dissertativo dos sujeitos, eles se localizam dentro de uma lógica que parte, no geral, de 

uma reflexão sobre o processo formativo do pesquisador, da constatação da repetição de 

determinados padrões de práticas docentes e da ineficácia das mesmas frente às 

necessidades de aprendizagem dos alunos e da sua própria profissionalização. Ou seja, 

há uma reflexão a partir do saber prático que se orienta rumo a uma aplicação científica 

quando pretende produzir novas reflexões e conhecimentos a cerca do objeto através da 

investigação. 

 Compreendemos que esse processo de construção do objeto não poderia se dar 

de maneira diferente, pois os Mestrados Profissionalizantes enfatizam estudos técnicos 

voltados para o desempenho e atualização profissional com rigor metodológico e 

fundamentos científicos (CAPES, 2009). Surge como uma alternativa de formação, 

guardando coerência com a ideia originária de trazer o diferencial em agregar a 

experiência dos professores, a dedicação à pesquisa e através dela a intervenção direta 

na prática docente contribuindo para a melhoria de ensino.  
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Para Fischer (2003), o Mestrado Profissional tem o caráter de inovação e 

reconstrução do modelo tradicional de ensino. Já o MEC, no documento referencial para 

formação de professores (BRASIL, 1999), propõe que a formação seja orientada por 

alguns pressupostos e, um deles é o desenvolvimento de competências profissionais, 

através de metodologias pautadas na articulação teoria-prática, na resolução de 

situações problema e na reflexão sobre a atuação profissional.  

Nesse sentido, entendemos que o Mestrado Profissional, por sua natureza, 

oportuniza esse tipo de formação, estimula, no docente mestrando, a capacidade de 

pesquisar as reflexões críticas e criativas sobre o seu fazer docente, possibilitando a 

profissionalização e o aperfeiçoamento constante. Sobre isso Osterman e Rezende 

(2009, p. 68), apontam que  

 

[...] esses modelos de formação visam mudanças em cognições e 

práticas, ofertando cursos que têm a concepção de que, oferecendo 

conteúdos e trabalhando a racionalidade dos profissionais, produzirão, 

a partir do domínio de novos conhecimentos, mudanças em posturas e 

formas de agir. 

  

O produto, sendo a principal diferença entre os MP e MA (Ribeiro, 2005; 

Osterman e Rezende, 2009), também é a principal ferramenta de intervenção do 

mestrando docente na sua prática profissional, nos problemas que permeiam o Ensino 

de Ciências nos níveis fundamentais e médios e também na formação de professores. 

Sobre esse produto Osterman e Rezende (2009, p. 69) apontam que 

 

os critérios de avaliação do MPE, publicados pela CAPES em 2006, 

estabelecem que o trabalho de conclusão deverá apresentar alta 

qualidade, resultando em publicações em veículos reconhecidos 

(científicos e/ou de divulgação) pela área, em publicações didáticas e 

produtos educacionais com potencial de transferência e aplicabilidade 

no sistema educativo. Interessa-nos aqui fomentar a discussão acerca 

da natureza do trabalho de conclusão dos cursos de MPE, sua relação 

com projetos de desenvolvimento e de pesquisa, com a prática 

educativa e com a realidade escolar. 

 

 Segundo Moreira e Nardi (2009), o produto é produção técnica indispensável 

para a conclusão do Mestrado Profissional em ensino e deve ser um processo ou 

ferramenta de natureza educacional que possa ser disseminado, analisado e utilizado por 

outros professores.  
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Ao entrevistarmos os mestres e analisarmos suas dissertações, fizemos duas 

importantes observações acerca do produto educativo produzido por eles: a consciência 

de que o professor mestre sabia do produto e a existência real do produto. Essa 

constatação começa quando fizemos a seguinte indagação: “A sua dissertação gerou 

algum produto?”. Constatamos que os mestres que entraram entre o período de 2002 a 

2005 não tinham muita clareza de que se tratava o produto, mas essa constatação liga-se 

diretamente com a fase de incertezas que marca o começo do mestrado no 

PPGECNM/UFRN, fruto da busca que o mesmo imprimia para construir sua identidade 

como Mestrado Profissional. Porém ao analisarmos as dissertações dos mestres que nos 

fizeram caminhar entre a incerteza de ter ou não um produto, verificamos que há, com 

rara exceção, uma proposta de intervenção que se encontra “diluída” na dissertação, de 

forma que aparecem dois grupos distintos: aqueles que trabalharam suas propostas de 

intervenção e colocaram no corpo de sua dissertação e aqueles que construíram seu 

produto educativo e o colocaram como uma produção à parte
22

. 

Sobre a natureza do trabalho de conclusão e do produto educacional Moreira e 

Nardi (2009, p. 04) esclarecem que 

 

ainda que se mantenha a nomenclatura de dissertação [...] trata-se do 

relato de uma experiência de implementação de estratégias ou 

produtos de natureza educacional [...] Quer dizer, a “dissertação” é 

sobre esse produto, sobre sua geração e implementação, mas o mesmo 

deve ter identidade própria. Não se trata de dizer que (o produto) está 

na dissertação [grifo e inserção nossos] 

 

Acreditamos que os mestres que apresentam seus produtos na dissertação não 

descaracterizam o mestrado como profissional, pois apesar de não estar à parte, todos 

eles apresentam propostas sistematizadas que foram aplicadas pelos mestrandos em suas 

realidades de sala de aula e podem ser avaliadas e aplicadas por outros profissionais. 

Temos, pois, nessas produções: roteiros de cursos (ARAUJO SOBRINHO, 2005); 

unidades didáticas (OLIVEIRA, 2005); proposta de material didático (SILVA, 2006) e 

sequência didática (ARAUJO, 2006; NUNES, 2010) que consideraremos como produto 

educativo, mesmo que não se apresente destacável da dissertação. Os outros produtos 

que se apresentam independentes das dissertações são: Software educacional (SOUZA, 

2007) e Roteiro de caracterização dos espaços disponibilizados para as atividades 
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 Esses produtos serão detalhados nas fichas, parte de relatório. 
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experimentais de Biologia e um relatório de caracterização geral de ambientes 

destinados a atividades experimentais (OLIVEIRA, 2010).  

Acrescida ao processo de amadurecimento do mestrado que reflete na forma 

como as dissertações foram feitas e como os produtos são apresentados, está também a 

questão de como as orientações acerca dos Mestrados Profissionais vem se colocando, 

levando em consideração os diversos instrumentos legais: Resolução no. 01/95, Portaria 

nº 47/95, Portaria nº 080/98 que revoga a anterior, e mais recentemente a Portaria 

Normativa nº 07/09.  

Essa legislação vem paulatinamente acrescentando informações e servindo de 

importante instrumento norteador para o aperfeiçoamento do mestrado, sem deixar 

também de considerar as importantes contribuições de publicações como de Moreira 

(2004), Ribeiro (2005 e 2006), Moreira e Nardi (2009) entre outros.  

A questão da disseminação passa pelo processo de divulgação, diversos autores 

indicam que há uma predominância, tanto em mestrados acadêmicos como de ensino, da 

baixa divulgação de suas produções, e que esta se reduz ao depósito desses trabalhos 

nas bibliotecas das instituições onde elas foram produzidas (WARDE, 1993; ALVES, 

1992; ALVES-MAZZOTTI, 2001; GATTI, 2003). 

Ao analisarmos as formas como os trabalhos dos sujeitos envolvidos em nossa 

pesquisa foram divulgados, percebemos a ocorrência da característica citada pelos 

autores, no parágrafo anterior, e concordamos com Fracalanza, (1992); Megid Neto, 

(2007); Megid Neto e Pacheco, (2001); Slongo, (2004) que é preciso buscar meios que 

facilitem a divulgação das contribuições produzidas na área de Educação em Ciências 

através de suas teses e dissertações. Consideramos ainda que a comunicação ampla de 

resultados de pesquisas é uma importante característica que faz parte do processo 

científico e que a inexistência dessa disseminação das dissertações e produtos dos 

Mestrados Profissionais em Ensino poderão levá-los a ter sua validade e existência 

questionadas.  

Porém, mesmo com a predominância de a Biblioteca ser a principal fonte de 

divulgação dos trabalhos realizados, alguns mestres buscaram participar de congressos, 

seminários, eventos e etc. com apresentação das pesquisas empreendidas.  

Como já explicitado, a divulgação é uma importante fase, pois a partir dela é que 

se pode colocar o que foi produzido, tanto dissertação como produto, sob o olhar de 

pesquisadores e docentes, podemos dizer que funciona como uma espécie de validação 

social do material produzido à medida que ele pode ser avaliado e utilizado por outros 
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docentes. Esse processo de validação começa com a utilização do produto educativo 

pelo próprio professor que empreende a pesquisa, quando ele sai do plano cognitivo e 

teórico para o plano prático. Dessa forma, começa a ser avaliado no seu processo de 

construção tanto pelo mestre como pelo professor orientador e também pelas pessoas 

que participaram de sua aplicação (professores, alunos e etc.). 

Para analisarmos, na visão dos mestres, o uso do produto por ele mesmo e por 

outros, sinteticamente apresentamos os quadros 06 e 07. Utilizamos para compor os 

quadros as próprias falas dos sujeitos. 

 

MESTRES PRODUTOS 
UTILIZAÇÃO 

POR SI POR OUTROS 

01 Roteiros de 

cursos 
Constate em projeto desenvolvido na 

Instituição e em outros locais de 

pesquisa em Astronomia. 

Não que eu tenha 

conhecimento.* 

02 Unidades 

didáticas 
Utilizei enquanto estava em sala de 

aula, hoje estou na gestão. 
Não o material em si, 

mas a ideia da 

contextualização, por 

professores da Rede 

Pública Estadual e 

Municipal. 
03 Proposta de 

material 

didático 

Eu utilizo da dinâmica com que ele foi 

pensado, [...] a maneira, a 

metodologia, a parte parcial que se 

pode aplicar dele no Ensino Médio**. 

Não 

04 Sequência 

didática 
É... tem uma questão, eu produzi o 

material para o ensino superior né, a 

gente pensou esse material pra 

instrumentação para o ensino da 

Química, e atualmente eu não estou 

trabalhando com a Licenciatura em 

Química, eu estou dando aula pra o 

Ensino Médio [...] então nesse 

momento eu não tô utilizando esse 

material. 

Não, mas eu tô 

trabalhando nesse 

material pra que a gente 

possa fazer divulgação 

eletrônica... 

Quadro 6 - Utilização dos produtos educacionais na visão dos mestres-I 

*Este mestre também declarou que após o término do mestrado o projeto de observação 

astronômica foi transformado em livro e vendido em eventos relacionados ao ensino de 

Astronomia.  

**Segundo o mestre a proposta é mais aplicável ao ensino superior. 
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MESTRES PRODUTOS 
UTILIZAÇÃO 

Por si Por outros 
05 Sequência didática Eu já estou me aposentando, 

mas... Foi útil, foi, depois eu 

apliquei novamente e deu certo, 

por que eu já sabia...em outro 

momento, em outra turma, eu 

apliquei depois disso e também 

deu certo... 
 

Eu soube que muita 

gente olhou minha 

dissertação [...] 

mandaram por e-

mail dizendo que 

[...] tinham gostado 

muito e já serviu de 

base pra poder fazer 

o deles também. 

Outras dissertações. 
06 Software 

Educacional 
 

[...] eu utilizo todos os semestres 

aqui com os alunos, tanto do 

ensino médio e principalmente 

no curso de licenciatura [...] na 

área de Eletromagnetismo que 

eu fiz, então todos os anos eu 

utilizo esse programa aqui. 

[...] cada aluno meu 

(da licenciatura)* 

recebe um CD, um 

CD – ROOM para 

divulgar nas escolas 

que eles já ensinam 

ou que poderão 

ensinar [...] como 

profissionais da área. 
 

07 Roteiro de 

caracterização dos 

espaços para 

atividades 

experimentais de 

Biologia e relatório 

Agora no momento não estou 

utilizando, mas pretendo utilizar 

para dar continuidade ao 

trabalho. 

Ainda não tive 

conhecimento. 

08 A dissertação foi 

entendida como o 

produto do 

trabalho. Daria 

origem a um livro 

como uma releitura 

do Livro I de 

Geometria de 

Descartes, porém o 

projeto não foi 

efetivado. 

Utilizo a proposta quando estou 

com turmas de nível superior, 

pois é uma proposta didática 

para ser compreendida e 

aplicada por professores. 

Acho que não. 

Quadro 7 - Utilização dos produtos na visão dos mestres-II 

*Inserção e grifo nosso. 
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 O que podemos compreender, no caso do grupo de mestres, é que não há uma 

regularidade no uso dos seus produtos e pouco movimento, com algumas exceções, de 

continuidade, quer seja na disseminação do trabalho nos grupos de docentes, quer seja 

no sentido de aperfeiçoar o produto educacional. O pouco contato que outros docentes 

têm com essas produções pode levá-las e se tornar um trabalho “morto”, engavetado, ou 

de uso pessoal do mestre que o produziu.  

Temos consciência de que pesquisa de natureza prática, partindo de uma 

realidade específica não pode ser generalizada a diferentes realidades, porém um 

eficiente meio de difusão de resultados de investigações dessa natureza poderá levar 

outros docentes a se posicionarem criticamente acerca do que foi produzido e se 

voltarem para sua realidade em busca de novas alternativas, ou de aperfeiçoamento do 

que foi feito. Tudo isso pode contribuir, sobremaneira, para a melhoria das práticas 

pedagógicas com reflexo importante na qualidade da educação. 

 

4.2.3 O papel no ambiente escolar após o mestrado: mudanças na atuação 

profissional e influência no grupo de trabalho. 

 

Como já discutido anteriormente, os Mestrados Profissionais em Ensino trazem o 

desafio de integrar com rigor científico a pesquisa com a prática e conseguir resultados 

aplicáveis que transforme a realidade estudada. De forma que se espera, em princípio, 

tanto durante o percurso do mestrado como no término deste haja reflexos positivos nos 

mestres, em suas formas de planejar e avaliar o processo ensino e de  aprendizagem. 

Além disso, espera-se que o egresso venha a agir como multiplicador de mudanças na 

forma de ver e fazer ensino. Ou seja, espera-se uma mudança interna com reflexos 

externos nos grupos em que esses docentes atuam.  

Para Cruz (2005), o impacto nas práticas dos professores pode ocorrer em três 

dimensões identificadas, a saber: como micro impacto - prática letiva associada ao 

processo de ensino-aprendizagem de uma dada disciplina e/ou nível de escolaridade; 

meso impacto – diz respeito às mudanças na prática escolar associada ao trabalho do 

professor junto dos pares, grupo disciplinar, organização/gestão pedagógica, pais e 

instituições escolares e o macro impacto -  prática educativa e investigativa associada 

ao trabalho do professor junto às comunidades educativas, investigativo-acadêmica e 

comunidade em geral.  Adotaremos elementos de tal classificação para analisar os 

impactos identificados em nosso estudo. 
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 É importante esclarecer que para os micros impactos não fizemos uma 

avaliação a partir de observações diretas, pois isso demandaria um acompanhamento 

intenso, desde a compreensão do perfil profissional do educador antes e durante sua 

formação no mestrado e, depois na observação participante em seu trabalho docente.  

De forma que buscamos esses indicadores, sempre na percepção do mestre, a partir de 

sua fala, de como ele se vê após o mestrado, como transforma ou se destaca na 

comunidade escolar ou em outros campos na sua carreira profissional.  

Ao tratarmos das mudanças ocorridas na prática docente, emergiram da fala dos 

entrevistados os principais focos (categorias) de melhoria em sua prática docente:  

- visão de ensino;  

- mudança de percepção em relação aos objetivos e procedimentos de ensino; 

- conhecimento, aperfeiçoamento e aplicação de novas metodologias;  

- aperfeiçoamento na pesquisa;  

- mudança de práticas em sala de aula;  

- prática da autocrítica em relação ao ato de ensinar;  

- conhecimento de novos referenciais teóricos e aprofundamento em referenciais já 

conhecidos;  

- suprimento de algumas lacunas que vinham da formação inicial;  

- reconhecimento da formação como processo.  

Organizamos o quadro 06 com a fala do mestre e as categorias de mudança que 

emergiram: 



73 

 

Mestre Fala Impacto (Categoria) 
1 Eu poderia dizer que mudou a minha percepção com relação aos 

objetivos do ensino de Química, e com que procedimento eu ajo 
Visão de ensino; mudança de percepção em relação aos objetivos e 

procedimentos de ensino. 
2 Eu cresci muito, porque primeiro eu entrei em contato com bibliografias 

que nem sabia que existiam. Então, pra mim, foi uma fase riquíssima, 

porque às vezes você é professor,você se limita a só dar aula, corrigir 

prova, estudar (conteúdos da disciplina) e pronto. Contato com essas 

referências bibliográficas inclusive os parâmetros curriculares 

nacionais agregou muito porque eu comecei a conhecer outros... Aliás, 

outras formas de pensar de agir e orientações, diretrizes também para o 

meu trabalho, porque eu fazia o trabalho que eu pensava que era, 

quando eu fui ler e estudar aí eu fui entendendo que algumas coisas que 

eu pensava que era não era... 

Visão de ensino; mudança de percepção em relação aos objetivos e 

procedimentos de ensino; mudança de práticas em sala de aula; prática da 

autocrítica em relação ao ato de ensinar; conhecimento de novos 

referenciais teóricos e aprofundamento em referenciais já conhecidos. 

3 Um pouco, é a prática docente... Aumentou a prática no nível de 

conhecimento, nesse sentido, mas a prática docente intensificou em 

termo de metodologia, trabalho em laboratório aí intensificou. 

Aperfeiçoamento e aplicação de novas metodologias; aperfeiçoamento na 

pesquisa; conhecimento de novos referenciais teóricos e aprofundamento 

em referenciais já conhecidos; reconhecimento da formação como um 

processo. 
4 Eu não me considero como um produto acabado, por causa de um único 

curso, aquela prática acabada, não me considero, é um processo que 

vem da graduação, especialização, mestrado... Então contribuiu sim o 

mestrado, contribuiu muito, nas discussões, nas leituras, na aplicação... 

Aperfeiçoamento e aplicação de novas metodologias; aperfeiçoamento na 

pesquisa; conhecimento de novos referenciais teóricos e aprofundamento 

em referenciais já conhecidos; reconhecimento da formação como um 

processo. 
5 O percurso, assim, foi muito importante desde a especialização, foi todo 

um processo realmente de uma mudança grande que eu tive na minha... 

na minha... na minha forma de trabalhar né, primeiro eu aprendi muito, 

os conteúdos específicos... 

Mudança de percepção em relação aos objetivos e procedimentos de 

ensino; prática da autocrítica em relação ao ato de ensinar; conhecimento 

de novos referenciais teóricos e aprofundamento em referenciais já 

conhecidos; reconhecimento da formação como processo. 
6 Ah! Total, num é, principalmente no projeto desenvolvido... Aperfeiçoamento e aplicação de novas metodologias; aperfeiçoamento na 

pesquisa. 
7 Muito. As cadeiras que paguei na graduação não foram bem 

aproveitadas, não culpo ninguém. Na graduação a gente não valorizava 

[o colaborador fala das disciplinas pedagógicas]. As disciplinas 

deveriam ser mais contextualizadas. E eu também lutei muito para 

mudar, para ser um bom professor, procurei-me auto-criticar, se os 

alunos estão realmente aprendendo e eu me tornei mais sensível à 

atuação na minha prática 

Visão de ensino; mudança de percepção em relação aos objetivos e 

procedimentos de ensino; mudança de práticas em sala de aula; prática da 

autocrítica em relação ao ato de ensinar; conhecimento de novos 

referenciais teóricos e aprofundamento em referenciais já conhecidos; 

suprimento de algumas lacunas que vinham da formação inicial. 

Quadro 8 - Mudanças na prática segundo as falas dos mestres
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Observamos nas falas dos professores como principal impacto o 1- conhecimento de 

novos referenciais teóricos e aprofundamento em referenciais já conhecidos. Nesse sentido, ao 

debruçar sobre a estrutura acadêmica do PPGECNM/UFRN, destaca-se que o mestrando tem 

que cumprir as disciplinas do núcleo comum obrigatório e as disciplinas específicas ou 

eletivas. No núcleo comum, ele pode optar por Didática das Ciências Naturais e da 

Matemática e/ou Metodologia da Pesquisa para o Ensino de Ciências Naturais e Matemática e 

Filosofia das Ciências Naturais e Matemática e/ou História das Ciências Naturais e 

Matemática. Já as disciplinas específicas giram em torno de conteúdos específicos de cada 

campo do conhecimento da área de Ciências, ou como prevê a própria organização 

acadêmica, o mestrando poderá cursar disciplina de interesse em outro programa, desde que 

esta seja útil na sua pesquisa ou formação.  

Assim, o impacto relacionado ao conhecimento de novos referenciais teóricos pode 

estar associado às disciplinas obrigatórias do núcleo comum as quais, muitas vezes, não estão 

presentes na formação inicial de professores de Ciências Naturais e Matemática. 

Compreendemos que essas disciplinas podem levar o mestrando a refletir sobre o ensino de 

Ciências e Matemática em suas dimensões filosófica, epistemológica e histórica, assim como 

fazer leituras críticas de materiais didáticos, métodos e metodologias de ensino e de sua 

prática docente, ou seja, pode-se construir uma nova visão acerca do processo de ensino e de 

aprendizagem na área.  

Infere-se que essas condições influenciam diretamente naqueles impactos que são 

subsequentes ao anterior, em ordem de ocorrência, observados na fala dos mestres: 2- 

mudança de percepção em relação aos objetivos e procedimentos de ensino; 3- visão de 

ensino; 4- conhecimento, aperfeiçoamento e aplicação de novas metodologias; 5- mudança de 

práticas em sala de aula; 6- prática da autocrítica em relação ao ato de ensinar; 7- 

aperfeiçoamento na pesquisa; 8- reconhecimento da formação como processo; 9- suprimento 

de algumas lacunas que vinham da formação inicial. 

Pombo e Costa (2007), ao fazerem análise semelhante com egressos de mestrados em 

Educação em Ciências, em Portugal, que terminaram seus mestrados entre 2001 e 2005, 

evidenciaram como principais impactos para os “Professores Mestres (PM)” 
23

: 1- atitudes 

mais críticas sobre o processo de ensino e de aprendizagem; 2- uso de novas estratégias de 

ensino; 3- aprofundamento de conhecimentos e 4- aumento de confiança em discussões com 

pares. 

                                                 
23

 Nomenclatura dada pelas autoras aos colaboradores de sua pesquisa 
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Em 2009, as autoras aprofundaram esse estudo (POMBO e COSTA, 2009) 

acompanhando professores que se disponibilizaram a contribuir em observação direta em 

“nível de sala de aula”. Partiam da “caracterização pessoal e profissional” de cinco PM que 

concordaram em continuar com a pesquisa na tentativa de “compreender a relação entre o 

mestrado freqüentado e as eventuais alterações produzidas nas suas práticas profissionais em 

nível do micro e do meso-impacto” e em seguida “apresentar propostas, fundamentadas, na 

teoria e nos resultados do estudo empírico realizado, que poderiam potencializar a articulação 

entre a formação, a investigação e as práticas dos PM”. Após esse primeiro momento, elas 

seguiram acompanhando dois PM, esse momento da pesquisa as autoras chamaram de 

“analise de exemplos de boas práticas” que foi através da observação de um conjunto de 

aulas, análise de documentos construídos por esses PM, da utilização em sala de aula desses 

materiais, e também a divulgação (conferências, artigos por eles realizados em coautoria com 

seus pares) que deles eram feitos. 

Esse tipo de observação poderá permitir que se analisem mais objetivamente os 

impactos produzidos pela formação no mestrado, no nosso caso em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática, na atuação do docente em sua sala de aula e em seu ambiente escolar 

e acadêmico. Dessa forma, como sugestão de trabalhos futuros, esta constitui em mais uma 

possibilidade de pesquisa para compreendermos como o nosso mestrado (PPGECNM) está 

impactando no Ensino de Ciências na nossa Região.  

Podemos observar que há certa semelhança nos resultados alcançados em nosso estudo 

com os obtidos por Pombo e Costa (2009). Para Cachapuz (2000), a situação portuguesa não 

difere grandemente de outros países, o que nos deixa confortável para fazer a comparação 

entre os estudos das autoras citadas e este que estamos empreendendo. 

Acreditamos que agregamos novos impactos que dizem respeito à reflexão sobre a 

prática docente e a relação com sua formação inicial ou com o processo de formação ao qual o 

professor se submete. Nesse aspecto, pensamos que a preocupação vem do plano do micro 

impacto para refletir no plano macro, à medida que esse grupo específico de docentes tem sua 

carreira e atuação estruturadas de dada maneira que ele poderá atuar como docente, no âmbito 

do IFRN, da Educação Básica ao Ensino Superior nos cursos de licenciatura nas áreas de 

Ensino de Ciências.  

Se há um refletir sobre como suas formações iniciais e continuadas lhe deixaram 

formas questionáveis de fazer suas práticas e essas formas puderam ser identificadas e 

amenizadas a partir de sua formação do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática, significa dizer que ali há subsídios que podem ser utilizados para 
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repensar, para além de suas práticas docentes, os cursos de licenciatura do próprio Instituto, 

poderíamos dizer que se vislumbra aqui uma perspectiva de reflexão que poderá fornecer 

novos impulsos para a formação inicial de futuros docentes na área. 

Por outro lado, a indicação de que houve mudança de percepção em relação aos 

objetivos e procedimentos de ensino e a prática da autocrítica em relação ao ato de ensinar, 

revelam que, ainda que seja em pequenas medidas o mestrado pode proporcionar uma visão 

mais crítica em relação ao ensino de Ciências. 

Sabemos que não podemos cair na ingenuidade de pensar que três anos, no máximo, 

no mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática vai superar todo o processo 

formativo, galgado pelo docente e nem inferirmos que este traga consigo uma formação 

engessada e imutável. É preciso olhar o caminho do meio e favorecer um olhar diferenciado 

na forma como o docente ver o ambiente escolar, a sala de aula, o aluno e ele mesmo, indo na 

contramão da formação docente que tanto se vem criticando e que está arraigada em todo o 

processo formativo docente: aquela em que o docente afasta-se da rua realidade prática e se 

arma de resoluções teóricas que dificilmente poderão ser colocadas em ação por haver uma 

grande distância entre o plano real e o plano ideal. Porém “aprender um novo conhecimento é 

enculturar-se, processo concebido como uma segunda socialização em uma subcomunidade.” 

(LEMKE, 2001, p. 6, apud OSTERMAN e REZENDE, 2009, p. 73). 

Voltamo-nos agora para a análise dos meso impactos e macro impactos, considerando 

as definições de Pombo e Costa (2009), como já mencionado no início desse tópico.  Para os 

meso e macro impactos também tomamos como base a fala dos colaboradores, porém 

utilizamo-nos também de observações diretas nos seus ambientes de trabalho, tendo em vista 

que participamos do dia-a-dia da maioria fora do ambiente de sala de aula e temos amplo 

contato com algumas das atividades mencionadas. 

Nessa etapa foi possível identificar dois principais aspectos de impacto: 1- 

participações em projetos e grupos de pesquisas ou organizações escolares similares. 2- 

contribuições em discussões que visam o crescimento da escola e o andamento das atividades 

escolares. 

 

1) Participação em projetos e grupos de pesquisas ou organizações escolares similares: 

 

Aqui daremos ênfase à fala do mestre na questão da liderança e no destaque dentro dos 

grupos dos quais participam. As falas que foram transcritas foram somente daqueles que 

responderam positivamente às questões relacionadas a esses focos. Nosso interesse era 
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conhecer se os mestres exerciam papel de liderança e destaque dentro dos seus grupos e na 

Instituição.  

 

Mestre 01- É... Eu diria que sim, por que eu recentemente eu... Com a 

liberação da Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação, eu instituí um grupo de 

pesquisa no Campus, um grupo de pesquisa que é intitulado Grupo de 

Pesquisa em Educação, Cientifica e Tecnológica e Matemática, então de 

certa forma eu exerço alguma liderança, sou o líder desse grupo, [...] todos 

os participantes do grupo, isso me inclui, tem projetos de pesquisa ou 

extensão voltados à área de Ensino de Ciências Naturais e Matemática. No 

caso, eu estou com uma orientanda de iniciação cientifica, na área, mesma 

área na qual eu fiz minha especialização no mestrado, a gente tá com um 

projeto de extensão pra formação continuada de professores, nessa 

perspectiva, de incluir as relações CTS no ensino de Ciências (informação 

verbal). 

 

Um fator bastante interessante nessa fala é que ele busca consolidar seu trabalho 

dentro da Instituição com foco para a formação continuada em Ensino de Ciências, embora se 

procure analisar, principalmente, a importância dos micros impactos, que influenciam 

diretamente na prática do professor, as ações de formação continuada empreendidas que 

podem gerar impacto multiplicador e podem alcançar outros professores de Ensino de 

Ciências atuantes em sala de aula e que almejam formação pós-graduada, principalmente, 

aqueles da Rede Municipal e Estadual.  

Nesse caso, o mestre sairia da condição de produtor e utilizador de um produto 

educacional para o Ensino de Ciências Naturais e Matemática para a condição de professor-

formador. Pressupomos que como professor formador que domina a área em que desenvolveu 

sua pesquisa, tanto em termos teóricos, como em termos práticos, com a utilização de 

produtos educativos, elaborados durante o mestrado, o grupo de professores do IFRN tem 

condições de exercer um papel exemplar na formação de docente para o Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática, um das áreas focos de formação do Instituto, tanto para as graduações 

como para as pós-graduações. 

Há situações em que o mestre, segundo o que foi declarado, detém um conhecimento 

específico que é fruto da pesquisa e do desenvolvimento do seu produto educacional no 

mestrado, o que lhe confere certo destaque e liderança no tocante a aquele trabalho específico, 

mas a utilização e divulgação desse produto ficam restritas ao seu uso, sem a divulgação do 

formato metodológico e teórico que envolveu a sua produção. 
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Mestre 07 - Bom, talvez não como líder, mas como uma pessoa que teve 

uma especialização diretamente relacionada a isso, a Informática Aplicada à 

Física, e é uma maneira da gente tentar contribuir pra que esse assunto seja 

amplamente divulgado, e aqueles professores que têm interesse, 

evidentemente, eles teriam que ter “uma certa” aptidão pra Informática que 

possam utilizá-la para melhoria do ensino aqui no Instituto. [...] eu fui o 

primeiro professor (no Instituto) a começar a aplicar a Informática na Física, 

fui... Por enquanto eu sou o único a desenvolver esse projeto, em termos de 

pós-graduação aqui na Instituição aplicada à Física [...] (informação verbal). 

 

Por outro lado, o aprofundamento na pesquisa e no produto educacional tem gerado 

resultados de maior abrangência dentro e fora do IFRN como é o caso do Projeto 

“Capacitando Professores para Trabalhar a Interdisciplinaridade na Astronomia.”, que através 

de recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

permitiu a compra de telescópios para vários Campi do Instituto, conforme é explicitado na 

fala do colaborador, 

 

mestre 03 - eu acho que sim, é... O próprio resultado da gente, os trabalhos 

aprovados no CNPq é que tem um grupo de alunos que a gente se reúne 

semanalmente e têm alunos do Ensino Médio e do Superior e outras pessoas 

ligadas ao estudo da Astronomia... Eu tenho participado, inclusive, com 

visitas quase que mensais nas novas unidades (novos Campi do IFRN) 

levando nosso Projeto para professores e estudantes das outras unidades. 

Dentro do Projeto, não apenas onde há, onde tem o Instituto, mas onde a 

gente for convidado (informação verbal). 

 

Porém, mesmo com a extensão desse tipo de projeto e a relação com o produto e a 

pesquisa que tiveram suas origens e/ou aperfeiçoamento no PPECNM é necessário que se 

empreenda investigações mais específicas para avaliar em que medida esses projetos estão 

impactando no ensino, especificamente no Ensino de Ciências Naturais e Matemática. 

Alguns professores exercem papel de liderança tanto em grupos de pesquisas como em 

frentes gestoras, alguns com ligação direta na sua área de formação, porém apresentando 

pouca ou nenhuma referência com o objeto de pesquisa no mestrado e seu produto 

educacional: 

 

mestre 08 - aqui no CEFET eu sou coordenador da disciplina (Biologia), sou 

responsável pela disciplina e todos os professores daqui do Campus Natal- 

Central. Também coordeno pesquisa (projeto Petrobrás de incentivo à 

pesquisa), sou coordenador do meu Departamento, fazendo o elo com outros 

Departamentos (informação verbal).  
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O que inferimos, a partir das falas dos mestres, é a construção paulatina de uma 

representatividade no seio do grupo ao qual pertencem. Tal representatividade é revelada, a 

partir dos espaços criados, para divulgar conhecimentos adquiridos pelo mestre durante sua 

formação pós-graduada. Por outro lado, este é um momento propício no Instituto, o qual 

atualmente incentiva a divulgação de novos conhecimentos e de pensar o ensino, visto que a 

Instituição passa por um período de expansão de seus cursos, abrindo a possibilidade de 

criação de cursos de pós graduação latu sensu, levando a oportunidade de se investir de forma 

diferenciada na formação continuada de professores da Rede Pública.  

O Instituto também avalia e reformula, nesse momento, seus currículos em todos os 

níveis e modalidades, através do seu Projeto Político Pedagógico (PPP) e, para isso, tem 

havido ampla convocação para a participação de todos os membros da comunidade, 

significando dizer que há um campo fértil, dentre outras coisas, para a divulgação de novas 

formas de se fazer ensino. Nesse contexto de mudança na Instituição, para uma atuação 

representativa dos mestres egressos do PPGECNM, a efetiva difusão de novas formas de 

pensar perpassa pelo reconhecimento dos seus pares. 

 

2) O segundo aspecto analisado a partir das falas dos mestres no nível de meso impacto 

foram as contribuições em discussões que visam ao crescimento da Escola e o 

andamento das atividades escolares, que veremos a seguir: 

 

Tendo em vista a realidade anteriormente descrita, é necessário saber se esses docentes 

mestres em Ensino de Ciências Naturais e Matemática acreditam estar preparados para agir 

propositivamente nos grupos e nas propostas de ensino da área. Para isso, fizemos as 

seguintes indagações: você participa de maneira mais contributiva com discussões para o 

crescimento da escola e para o andamento das atividades escolares? Acredita que representa 

um diferencial no grupo? 

 

Mestre 01 - Eu acredito que sim, eu acho que eu tenho condições de... De... 

Agir prepositivamente, propor algumas coisas interessantes pra Escola, um 

exemplo disso é... Atualmente já participo do processo de formulação do 

PPP e... E... Os subsídios da minha pesquisa em particular, têm me levado a 

questionar algumas que estão postas, como o conceito de tecnologia que o 

Instituto propõe em seu Projeto Político Pedagógico, então que acredito 

que... Não sei se inteiramente por causa do mestrado, mas o mestrado com 

certeza contribuiu bastante nesse aspecto. 

Bem, essa pergunta é difícil por que ela... Pede uma... auto avaliação é muito 

complicado sempre se auto avaliar, mas eu acredito que o que eu aprendi 

durante o mestrado me dá subsidio pra eu repensar algumas coisas, indagar 
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algumas coisas, tanto em nível de reunião pedagógica na interação com os 

outros colegas, como a... Na interação com os próprios alunos, então acho 

que... É um diferencial realmente porque a visão que eu tenho hoje sobre... 

Sobre... o ensino, sobre a educação química, com certeza não seria a mesma 

é... Se eu não tivesse passado pelo processo de formação (informação 

verbal). 

 
Mestre 02- Sim, assim... Eu... Eu sou nova aqui, mas assim, como eu estou 

com função de gestão, eu penso que ter feito contribuí até... Contribuiu até 

para isso. Por quê? Porque eu estou numa instituição que tem o curso de 

licenciatura em Química, então eu estou lidando com professores, então nada 

melhor que ter uma formação na área de Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática. Ter um conhecimento do que se existe de literatura, de 

produção sobre esse assunto então isso ajuda muito, ajuda também na hora 

de dar uma orientação ao professor, de discutir uma proposta de trabalho 

com o professor, às vezes o professor chega pra gente com uma dificuldade, 

que é metodológica, que é digamos assim... Que ele não tá encontrando uma 

solução junto à turma, porque às vezes é uma questão puramente 

metodológica (informação verbal). 

       

Mestre 08 - Aqui eu faço parte do núcleo estruturante24 da disciplina de 

Biologia que foi criado para fazer avaliação, esse grupo tem 05 

componentes, que faz a avaliação do curso de Ciências Biológicas e da 

disciplina de Biologia em todos os Campi (informação verbal). 

 

Mestre 08- Sim. Nas reuniões é... Mudou muito minha postura. A gente 

começa a ver a sala de aula de forma diferente e a gente acaba sendo mais 

participativo com mais argumentos, digamos assim, do que antes 

(informação verbal). 

 

Mestre 09 - É que a gente tem mais... Um pouco mais de conhecimento, 

então a gente fala com mais segurança né, e vai desenvolvendo o que a gente 

aprendeu, é vai passando adiante (informação verbal). 

 

A partir das falas dos mestres, observa-se que com a participação no ambiente do 

Instituo é possível perceber maior pro atividade e aperfeiçoamento do senso crítico em relação 

a currículos e programas e crescente participação desses sujeitos nos grupos de debates em 

relação à melhoria do ensino de forma mais argumentativa e segura. Mas, é preciso 

compreender as relações sociais existentes no contexto em que nossos colaboradores estão 

inseridos. Segundo Delizoicov et al (2002, p.59), “o saber é, portanto, uma atividade social 

por excelência e não pode ser compreendido como ato individual”. Assim, percebem-se 

mudanças qualitativas em alguns dos mestres egressos do PPGECNM, tanto nas suas falas 

como no acompanhamento de suas atividades e participações em determinados momentos de 

                                                 
24

 Com a reformulação do PPP institucional se criou no IFRN núcleos de trabalho por disciplina, que são 

chamados núcleos estruturantes. Esses núcleos são compostos por cinco professores e um pedagogo. Dos 

professores um é eleito pelo grupo para assumir a função de coordenador. O grupo tem a função de 

representatividade e mediação no processo de avaliação, reformulação e integração com os outros componentes 

do currículo de formação, tanto da formação geral como da formação técnica em todos os níveis de ensino. 
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trabalho coletivo
25

. Porém, a análise profícua da influência e impacto dessas mudanças 

individuais nas outras pessoas e na instituição em que eles atuam, requer acompanhamento a 

longo prazo, quer dizer, a compreensão de como se dá o sistema de difusão de conhecimento 

no ambiente complexo que é o IFRN e como o peso das tradições históricas, sociais, 

econômicas e políticas facilitam ou dificultam e empreendimento de novas visões de ensino. 

 

4.2.4 Utilização de pesquisas e investigações em sala de aula 

 

Anteriormente, tomamos para discussão os possíveis impactos causados pela formação 

pós-graduada em Ensino de Ciências Naturais e Matemática na prática dos mestres, na 

representatividade e influência destes nos diversos grupos existentes no IFRN.  Tomaremos 

agora questão não menos importante e impactante: a utilização de pesquisa no âmbito do 

exercício docente dos mestres que acompanhamos em nossos estudos. 

No início de nossas reflexões, mais especificamente no item que trata da construção do 

objeto de estudo do produto e sua intervenção e utilização na prática docente, trouxemos à 

tona, a questão de considerar ou não nossos sujeitos como pesquisadores, tendo em vista que 

o objetivo dos mestrados profissionais não é formar pesquisadores e sim profissionais mais 

bem preparados.  Tal posição também é assumida por Ribeiro (2006, p. 314) ao afirmar que 

 

no mestrado profissional espera-se que a pessoa, mesmo não pretendendo 

depois ser um pesquisador, incorpore certos valores e certas práticas com a 

pesquisa que façam dela, em definitivo, um usuário privilegiado da pesquisa. 

(...) que ocorra uma imersão na pesquisa, mas não que o titulado se torne um 

pesquisador. O que se almeja é algo aparentemente simples, mas bastante 

ambicioso e difícil: que o aluno (mestrando) entenda a importância da 

pesquisa em sua área profissional, que saiba onde encontrar a pesquisa ainda 

não feita, mas que se fará no futuro – e, finalmente, que seja capaz de 

incorporá-la em seu exercício da profissão. [grifo nosso] 

 

Esses argumentos sinalizam diferenças entre a formação dada nos mestrados 

acadêmicos e a dos mestrados profissionais e, consequentemente, o sujeito formado. Por outro 

lado, no caso dos mestrados profissionais, ao mesmo tempo em que estão desenvolvendo seu 

objeto de estudo (produto), fazem e incorporam uma etapa bastante relevante nesse ato de 

pesquisar: a reflexão „da‟ e „para‟ a prática, atribuindo sentido e valor ao conhecimento 

adquirido e nele se reconhecem, reconstroem e se posicionam ativamente. Porém, aqui não 
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 Destacamos anteriormente a participação da equipe pedagógica do IFRN e, consequentemente, como 

observadora das mudanças proporcionadas pelos mestres egressos nos grupos. 
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trataremos do reconhecimento desses sujeitos como pesquisadores, apesar de valorizarmos 

essa perspectiva, mas da capacidade que ele adquire de incorporar a pesquisa no exercício da 

profissão docente, ou seja, que esta seja vista “como expediente construtivo do professor e 

princípio didático cotidiano da vida profissional” (GALIAZZI, 2003, p. 84).  

Para contextualizarmos as falas dos mestres, nos debruçamos sobre a realidade do 

trabalho docente hoje no IFRN e nos deparamos com a busca de modificar – de acordo com 

princípios atuais de educação para o trabalho, pautado na formação integral. Para isso, o 

Instituto adota o modelo curricular integrado conforme versa o seu PPP: 

 

A opção institucional pelo currículo integrado exige a assunção de uma 

postura interdisciplinar frente ao conhecimento, a apreensão teórico-

metodológica dos eixos centrais que devem nortear as práticas pedagógicas, 

quais sejam o trabalho, a ciência e a cultura, conforme mostram Frigotto, 

Ciavata e Ramos (2005), tendo em vista o horizonte de desenvolvimento de 

um processo de formação integral contemplando os aspectos humanístico-

técnico-científicos. (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010, p. 28) 

 

A tentativa de consolidar o currículo integrado no IFRN vem se intensificando desde 

2004, quando em face das novas políticas e realidades educacionais que se vislumbravam para 

a Educação Profissional se iniciou um intenso trabalho sistematizado de redimensionamento 

do seu PPP, que naquele momento foi intitulado “Projeto Político-Pedagógico do CEFET-RN: 

um documento em construção”.  

A tentativa de materialização dessa integração deu-se, dentre muitas ações, com 

construção curricular integrada do Ensino Médio com a Formação Técnica, dando origem ao 

Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio em nível de Educação Básica e com a inserção no 

currículo nos cursos superiores de Projetos Integradores
26

. 

No momento atual, o PPP do IFRN passa por uma nova reformulação, ainda que não 

se vislumbre uma mudança radical em suas concepções de ensino a sua função social se 

redimensiona, pois para além da denominação de CEFET para IFRN estão as novas 

exigências de formação que lhes são atribuídas, que perpassa a formação de trabalhadores, a 

Educação Básica até se vincular definitivamente com a formação superior, tendo sempre 

como principal foco a formação profissional. Nesse contexto coloca-se como base de 
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 O projeto integrador é uma concepção de ensino e aprendizagem que pressupõe uma postura metodológica 

interdisciplinar a ser adotada pela Instituição, envolvendo professores e alunos. Tem como objetivo favorecer o 

diálogo entre as disciplinas que integram o currículo na perspectiva de contribuir para uma aprendizagem 

significativa e para a construção da autonomia intelectual dos estudantes através da conjugação do ensino com a 

pesquisa, assim como da unidade teoria-prática. (IFRN, 2006, pag. 12). 
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sustentação a integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão, como indica o PPP no qual afirma 

que 

 

para cumprir a nossa função social em consonância com as novas demandas 

do IFRN, compreendemos que a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão, fundamenta-se no princípio da interdisciplinaridade e se constitui 

como um elemento propulsor da formação integral ou omnilateral dos 

estudantes na perspectiva da politecnia. Essa indissociabilidade se estabelece 

como um dos emergentes desafios institucionais, uma vez que é concebida 

como um princípio que deve fundamentar a prática pedagógica 

interdisciplinar numa relação dialógica, participativa e construtiva. Visa à 

formação integral do sujeito e à transformação da realidade social. Ensino, 

Pesquisa e Extensão, portanto, devem se constituir numa tríade inseparável, 

embora reconheçamos que cada uma tem o seu foco de atuação específico. 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010, p. 27) 

 

Tal realidade de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, assumida neste 

documento (PPP) é um desafio, porém um indicador de que a disseminação de pesquisas na 

área de ciências, tecnologia ou na área de educação encontra um campo fértil. O que 

buscamos compreender na fala de nossos mestres é como a formação PPGECNM influenciou 

no uso da pesquisa no ensino de Ciências, levando em consideração as possibilidades 

apontadas no contexto do Instituto. 

Na fala dos mestres compreendemos emergiram duas dimensões de utilização de 

pesquisa que a realidade do Instituto permite empreender as seguintes categorias: “a utilização 

da pesquisa como princípio didático” e “a utilização da pesquisa em projetos de iniciação 

científica e em trabalhos de conclusão de cursos”. 

A primeira categoria sobre a utilização da pesquisa como princípio didático sinaliza 

propostas de rupturas no que se refere à forma de realizar a pesquisa, diferenciando-a das 

áreas chamadas duras. A fala a seguir expressa essa opinião: 

 

Mestre 01- bem, é como eu falei, eu tô iniciando agora a minha prática 

docente, mas como principio, acho que pelo o que eu aprendi no mestrado eu 

já iniciei dessa forma, eu busco é... realizar uma pesquisa diária com os 

estudantes (informação verbal). 

 

Nessa fala a idéia pode-se inferir como a incorporação das pesquisas no campo da 

didática das Ciências para auxiliar o planejamento das aulas, por exemplo, das concepções 

alternativas dos alunos do ensino médio sobre um dado conceito científico. Mesmo assim, os 
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argumentos apresentam poucos elementos explicativos que nos direcione a compreensão do 

significado da pesquisa em sala de aula para os professores mestres. Objeto que deve ser 

explorado em pesquisas futuras. A fala a seguir ilustra esta opinião: 

 

Mestre 02 - e na minha sala de aula eu... Até os trabalhos de pesquisa que eu 

passei pros alunos, antes eu passava de uma forma que eu achava que era. 

Depois do mestrado eu passei a passar da forma correta. Eu aprendi como 

era! Você tá entendendo? Nos livros, eu não pesquiso somente no livro que é 

o adotado pela escola né, mas em outros livros também (informação verbal). 

 

Outros docentes incorporaram o espaço da sala de aula como lócus de realização de 

pesquisas em ensino relacionando-as à captação de recursos e aprovação de projetos de 

pesquisa. 

 

Mestre 03 - Eu passei a usar mais pesquisa na sala de aula, mas com outros 

estudantes, que eu consegui aprovação num projeto de pesquisa junto ao 

MEC, ligado de alguma forma indireta com a pesquisa do mestrado, é um 

projeto e estamos com alguns estudantes da Licenciatura em Física... Sob 

minha orientação, e o projeto ligado ao centro aqui, tem dado bons 

resultados [...] (informação verbal). 

 

Observa-se, em alguns casos, a criação e fortalecimento do mestre como pesquisador, 

atuando em diferentes possibilidades, desde iniciação científica a orientação de pós-

graduandos, como podemos observar na fala a seguir: 

 

Mestre 08 - eu participo de um convênio com a Petrobrás de incentivo à 

pesquisa. Eu tô com cinco alunos-orientandos do ensino médio. E as outras 

temáticas ligadas à Biologia, à Biologia e Saúde. E outro grupo de pós-

graduação. Eu estou orientando três. Três bolsistas (alunos concluintes) de 

especialização que são pesquisas na área de Meio Ambiente e ainda tem 

grupo de pesquisa agora se formando (informação verbal). 

 

Reconhecemos que, tanto na utilização da pesquisa como princípio didático ou como 

expediente da investigação científica, as ações ainda são iniciais. Os mestres passam por uma 

fase de adaptação, tanto da realidade que se estrutura no contexto do IFRN que requer novas 

atitudes formativas como a de ter esse novo olhar para a pesquisa, quer seja na mediação em 

sala de aula, quer seja na pesquisa científica, voltada para o desenvolvimento do ensino de 

Ciências. As falas passam essa transição, e ainda as incertezas: 
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Mestre 02 - eu vim de uma universidade onde eu não tive muita formação na 

área de pesquisa e fiz o ensino médio todo em escola pública, não precisa 

mais lhe dizer nada, né? Então, eu tinha muita dificuldade... Eu tinha e... 

ainda tenho algumas dificuldades, algumas limitações de encarar o que é um 

projeto científico de fazer e até de ter início... E lá na Universidade a gente 

paga as disciplinas que coloca a gente em contato com o que é a pesquisa, 

como ela deve ser feita... Como ela... Digamos assim, o que é importante 

para elaborar um instrumento de pesquisa, por exemplo (informação verbal).  

 

Há forte reflexo de todo o processo formativo pelo qual esses docentes passaram da 

visão de ensino construída nesse percurso. O mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, 

pela sua natureza profissional, propõe a formação permanente através do olhar para a sala de 

aula com base nas discussões atuais da área, aponta caminhos para a melhoria do ensino de 

Ciências onde seus egressos atuam, aponta a necessidade da reflexão sobre o fazer docente 

diário em busca da construção de um novo conceito de ensinar e aprender. Para alguns dos 

nossos mestres, essa formação representa seus primeiros contatos com a investigação „no‟ e 

„para‟ o ensino através da pesquisa e também a primeira experiência concreta de uma 

pesquisa científica. 

O IFRN abre amplas possibilidades de se continuar esse processo de formação 

permanente e de utilização da pesquisa em seus aspectos pedagógicos e técnicos, pois tem 

chamado a todos para participar do processo de reconstrução de suas propostas de formação 

em todos os níveis e modalidades de ensino. A formação de professores de Ciências para a 

Educação Básica é um dos objetivos propostos pelo Instituto e faz-se necessário que os 

professores mestres formados no PPGECNM se façam presentes nessas discussões, nas 

proposições de currículos e programas de forma que possa impulsionar a melhoria no ensino 

de Ciência no cerne de muitos problemas já amplamente discutidos por vários pesquisadores: 

a formação inicial. 

 

4.2.5 Para não dizer que não falamos de qualidade 

 

Uma das preocupações do Observatório 2008 nessa investigação acerca do impacto 

que os mestrados em Ensino de Ciências trouxeram à Educação Básica na região Nordeste diz 

respeito à questão da melhoria da qualidade do ensino nas diversas instituições escolares em 

que os seus egressos atuam. 

Imbernón (2010, p. 103) adverte que, “o conceito de qualidade não é estático, não há 

consenso sobre seu significado nem existe um único modelo, pois ele depende da ideia de 

formação e de ensino que se tem”.  
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O IFRN carrega em seu processo histórico uma forte relação com duas concepções de 

ensino: a formação para o trabalho dentro de uma perspectiva do fazer e a formação para a 

progressão nos estudos com grande êxito na inserção de seus egressos no mercado de trabalho 

e em cursos de nível superior em instituições públicas de ensino, projetando-se assim como 

Instituição de Ensino de Qualidade com excelentes índices no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e no Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). Essa é uma construção histórica e tem 

seus alicerces em altos investimentos, dificilmente replicados em outras escolas públicas, que 

proporcionam a professores e alunos boas condições de trabalho e de estudo, mas que traz em 

sua prática docente fortes raízes conservadoras. 

Portanto, a discussão acerca da qualidade do ensino no IFRN não pode girar somente 

em torno das condições materiais e de trabalho, mesmo que ainda haja muito a se melhorar, 

mas deve-se incluir também a questão da profissionalização docente no conceito já citado de 

Núñez e Ramalho (2008), nos aspectos da profissionalidade
27

 e do profissionalismo
28

. O 

enfrentamento da questão da profissionalização, se assumida pelos próprios docentes, se 

constituiria como importante instrumento de preparação para o entendimento dos panoramas 

histórico, sociais, econômico e políticos atuais que requerem uma formação dinâmica em 

consonância com os pilares do aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser (DELORS, 

2003).  

 

  

                                                 
27

 “O termo “profissionalidade” expressa a dimensão relativa ao conhecimento, aos saberes, técnicas e 

competências necessárias à atividade profissional. Por meio da profissionalidade, o professor adquire as 

competências necessárias para o desempenho de suas atividades docentes e os saberes próprios de sua profissão. 

Ela está ligada às seguintes categorias: saberes, competências, pesquisa, reflexão, crítica  epistemológica, 

aperfeiçoamento, capacitação, inovação, criatividade, pesquisa, dentre outras, componentes dos processos de 

apropriação da base de conhecimento da docência como profissão” 
28

 “É expressão da dimensão ética dos valores e normas, das relações, no grupo profissional, com outros grupos. 

É mais do que um tema de qualificação e competência, uma questão de poder: autonomia, face à sociedade, ao 

poder político, à comunidade e aos empregadores; jurisdição, face aos outros grupos profissionais; poder e 

autoridade, face ao público e às outras profissões ou grupos ocupacionais. É uma construção social na qual se 

situa a moral coletiva, o dever ser e o compromisso com os fins da educação como serviço público, para o 

público (não discriminatória) e com o público (participação). O profissionalismo se associa ao viver-se a 

profissão, às relações que se estabelecem no grupo profissional, às formas de se desenvolver a atividade 

profissional.” 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, assumimos o desafio de realizar estudo de descrever e analisar os 

impactos causados pela formação de mestres do IFRN no PPGECNM/UFRN, levando em 

consideração a produção acadêmica dos mesmos resultantes da formação no mestrado, sua 

atuação no contexto da Instituição e os aspectos históricos, sociais, econômicos e políticos 

envolvidos. Consideramos, sem dúvida, que o grande facilitador do trilhar desse percurso foi 

nossa inserção como profissional da área pedagógica no IFRN, com trabalho bastante 

próximo aos mestres colaboradores, assim como o fato de ser mestranda no PPGECNM. 

Recorremos à questão da familiaridade colocada por Bourdieu et al (1997, p. 696): 

 

“A proximidade social e a familiaridade asseguram, efetivamente duas das 

condições principais para uma comunicação “não violenta”. De um lado, 

quando o interrogador está socialmente muito próximo daquele que ele 

interroga, ele lhe dá, por sua permutabilidade com ele, garantias contra a 

ameaça de ver suas razões subjetivas reduzidas a causas objetivas; suas 

escolhas vividas como livre, reduzidas aos determinismos objetivos 

revelados pela análise. Por outro lado, encontra-se também assegurado neste 

caso um acordo imediato e continuamente confirmado sobre os pressupostos 

concernentes aos conteúdos e às formas de comunicação: esse acordo de 

afiram na emissão apropriada, sempre difícil de ser produzida de maneira 

consciente e intencional, de todos os sinais não verbais, coordenados com os 

sinais verbais, que indicam quer como tal o qual enunciado deve ser 

interpretado, quer como ele foi interpretado pelo interlocutor”. 

 

A opção por utilizar elementos de uma metodologia que fosse ao mesmo tempo rígida 

em termos de cientificidade e flexível em termos de compreensão de um fato social, via pela 

qual compreendemos a formação dos nossos mestres colaboradores, nos se apresentou como 

grande desafio, pois lidando com a palavra, com o sentido atribuído por nossos sujeitos acerca 

de sua formação no mestrado no PPGECNM, não poderíamos nos preocupar em transformar 

falas mediadas por processos sociais apenas em dados quantificáveis. Esse procedimento se 

desvela no decorrer de nosso texto com a tentativa de compreensão dos mestres de forma 

individual e não generalizante, na maioria dos casos, cada fala, ou às vezes conjunto de fala 

nos adicionou um viés interpretativo e nos levou a buscar relações teóricas variadas, nos 

direcionando para uma abordagem multirreferencial. 

A fala de cada mestre, ao mesmo tempo em que deixa transparecer suas opções e 

impressões individuais se localiza no grande contexto das relações sociais existentes dentro da 

conjuntura do IFRN e do PPGECNM, como parte de processos históricos e políticos que 
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influenciam os sujeitos e o mesmo tempo são influenciados por eles. Buscamos um feedback  

dos pontos positivos que a formação no Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática trouxe 

aos egressos no contexto das relações educativas e pessoais no IFRN, mas também suas 

fragilidades, as lacunas e os vieses para encaminhar aperfeiçoamentos ou mudanças de 

posturas. 

Abordamos uma relação acadêmica entre o PPGECNM/UFRN e o IFRN, que se 

corporifica com o convênio que permitiu que vários docentes no ensino de Ciências Naturais 

e Matemática do Instituto se formassem mestres. Inicialmente, o que nos chamou a atenção 

foi o grande índice de evasão no período de 2006 a 2007, o que nos faz presumir que nesse 

tipo de relação que envolve investimento de tempo e investimento financeiro faz-se 

necessário que haja aperfeiçoamento no sistema de acompanhamento desses docentes pelo 

Instituto, na tentativa de minimizar as desistências e tentar compreender as dificuldades 

enfrentadas por esses sujeitos para continuar seus estudos. 

Ao abordarmos as implicações da formação do docente no contexto escolar 

consideramos: 

a. a motivação para a busca do mestrado como uma ação social atribuída de sentido; 

b. a construção do objeto de estudo, o seu produto e sua intervenção e utilização na 

prática docente; 

c. o papel no ambiente escolar após o mestrado: mudanças na atuação profissional e 

influência no grupo de trabalho e 

d. utilização de pesquisas e investigações em sala de aula. 

Na questão da motivação para a busca do mestrado como uma ação social atribuída de 

sentido, percebemos que há um conjunto de fatores que motivou cada professor na busca pelo 

mestrado no PPGECNM: reconhecimento de pesquisas independentes já existentes; o 

investimento em si; o desejo de aprofundar o conhecimento para aprimorar a atuação no 

trabalho docente; a continuação da vida acadêmica; a visualização de melhores possibilidades 

profissionais após formação; a melhoria salarial e também a vontade de aprofundar-se na 

pesquisa.  

Dentro do contexto geral, percebemos forte tendência objetiva quando cada sujeito 

reveste-se de expectativas ao vislumbrar o título de mestre, quer seja da aceitação e 

reconhecimento de seu trabalho e posição acadêmica por determinado grupo ou na 

possibilidade de mudar sua condição financeira e profissional. Fatores conjunturais, tais como 

políticas para a capacitação e valorização da profissão docente, assim como os fatores 

históricos que exigem mudança de perfil docente podem ser considerados como fatores 
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motivadores para a busca da formação stricto sensu no Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática por nossos mestres. 

Preocupamos-nos com duas categorias que não se mostram na fala dos mestres: a 

questão da reflexão acerca do Ensino de Ciências e a opção por um mestrado de natureza 

profissionalizante. Há núcleos de preocupações individuais que levaram os docentes a 

procurar o mestrado e que acabam refletindo nas suas carreiras docentes, nos seus salários, na 

sua progressão nos estudos e também em sua prática em sala de aula, mas não há motivação 

que nasça da preocupação com os problemas do Ensino de Ciências de modo geral. Supõe-se 

que essa preocupação torna-se um objeto de estudo e conhecimento no decorrer da formação 

no mestrado, não sendo uma preocupação a priori. Fica-nos uma advertência: é preciso haver, 

para além das motivações identificadas nas falas dos mestres colaboradores, a relação 

consciente de que os problemas enfrentados pelos docentes que procuram o PPGECNM estão 

no cerne das questões debatidas acerca da formação e prática docente em Ciências e que a 

entrada em um mestrado de natureza profissional, além da instrumentalização para o exercício 

da docência de um modo geral e da progressão em termos profissionais, os definiria como 

agentes de mudanças na área. Isso levaria os mestrandos a chegarem mais conscientes do que 

é fazer pesquisa em Ensino de Ciências dentro da perspectiva desse tipo de mestrado.  

Na construção do objeto de estudo, o seu produto e sua intervenção e utilização na 

prática docente relaciona-se com o que foi comentado anteriormente, como na entrada para o 

mestrado ainda não há clareza do significado do mestrado profissional em Ensino de Ciências. 

Os seus objetos vão se constituindo com o aprendizado do que seja e do que se pretende com 

as investigações no decorrer da formação, especificamente, dos núcleos obrigatórios de 

disciplinas. Por isso achamos interessante que a inserção dos mestrandos no Programa se dê 

por meio de matrícula como aluno especial, inicialmente, como já previsto no convênio 

PPGECNM e IFRN, pois os problemas vão tomando consistência e o objeto de estudo acaba 

tomando forma na prática docente que vai acontecer concomitantemente à formação, talvez 

esteja ai um dos pontos cruciais a se analisar nos caso dos docentes que desistiram do 

processo. Após a construção que ocorreu com o processo foi possível observar que os objetos 

de estudo construídos advêm da prática cotidiana que o pesquisador realiza como profissional, 

sendo possível perceber a estreita relação das pesquisas implementadas com os problemas 

emergentes do Ensino de Ciências. 

Em relação aos produtos, eles existem, em alguns casos no texto da própria 

dissertação, em outros, se configurando como uma produção à parte, porém não há uma 

regularidade no uso dos mesmos e pouco movimento, com algumas exceções, de 
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continuidade, quer seja na disseminação do trabalho nos grupos de docentes, quer seja no 

sentido de aperfeiçoar o produto educacional.  

Ao nos preocuparmos para o papel exercido pelos mestres no ambiente escolar após o 

mestrado, às mudanças na atuação profissional e influência no grupo de trabalho, 

consideramos os micros impactos, os mesos impactos e os macros impactos (CRUZ, 2005). 

Os impactos que emergiram das falas dos mestres dizem respeito a: mudança de visão de 

ensino; mudança de percepção em relação aos objetivos e procedimentos de ensino; 

conhecimento, aperfeiçoamento e aplicação de novas metodologias; aperfeiçoamento na 

pesquisa; mudança de práticas em sala de aula; prática da autocrítica em relação ao ato de 

ensinar; conhecimento de novos referenciais teóricos e aprofundamento em referenciais já 

conhecidos; suprimento de algumas lacunas que vinham da formação inicial e reconhecimento 

da formação como processo.  

Sendo o principal impacto, o conhecimento de novos referenciais teóricos e 

aprofundamento em referenciais já conhecidos com importante influência das disciplinas do 

núcleo comum obrigatório, compreendemos que essas disciplinas podem levar o mestrando a 

refletir sobre o Ensino de Ciências e Matemática em suas dimensões filosófica, 

epistemológica e histórica, assim como fazer leituras críticas de materiais didáticos, métodos 

e metodologias de ensino e de sua prática docente, ou seja, pode-se construir uma nova visão 

acerca do processo de ensino e aprendizagem na área.  

Para além dos impactos já mencionados por Cruz (2005), agregamos novos impactos 

que dizem respeito à reflexão sobre a prática docente e a relação com sua formação inicial ou 

com o processo de formação ao qual o professor se submete. Nesse aspecto, pensamos que a 

preocupação vem do plano do micro impacto para refletir no plano macro, à medida que esse 

grupo específico de docentes tem sua carreira e atuação estruturadas de dada maneira que ele 

poderá atuar como docente, no âmbito do IFRN, da Educação Básica ao Ensino Superior nos 

cursos de licenciatura nas áreas de Ensino de Ciências. Também percebemos que houve 

mudança de percepção em relação aos objetivos e procedimentos de ensino e a prática da 

autocrítica em relação ao ato de ensinar, ainda que seja em pequenas medidas o mestrado 

pode proporcionar uma visão mais crítica em relação ao Ensino de Ciências. 

Percebemos que os micros impactos são de grande importância, pois influenciam 

diretamente na prática do professor, porém os macros e meso impactos podem resultar em 

ações de formação continuada que podem gerar impacto multiplicador e podem alcançar 

outros professores de Ensino de Ciências atuantes em sala de aula e que almejam formação 

pós-graduada, principalmente aqueles da Rede Municipal e Estadual. Compreendemos 
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também que os mestres que se formaram no PPGECNM e atuam no IFRN têm grande 

potencial multiplicador, pois podem, pela natureza de sua carreira docente no Instituto, atuar 

em curso de formação docente para o Ensino de Ciências Naturais e Matemática, tanto em 

nível de graduações como de pós-graduações. 

Na tentativa de compreender como se dão as contribuições em discussões que visam 

ao crescimento da Escola e o andamento das atividades escolares pelos mestres colaboradores, 

foi possível percebermos maior pro-atividade e aperfeiçoamento do senso crítico em relação a 

currículos e programas e crescente participação desses sujeitos nos grupos de debates em 

relação à melhoria do ensino de forma mais argumentativa e segura. Assim, percebemos 

mudanças qualitativas em alguns dos mestres egressos do PPGECNM, tanto nas suas falas 

como no acompanhamento de suas atividades e participações em determinados momentos de 

trabalho coletivo, carecendo de maior acompanhamento para melhor compreensão de como se 

dão essas relações no seio social do Instituto. 

No tocante à utilização de pesquisas e investigações em sala de aula, identificamos 

dois tipos de utilização: 1- a pesquisa como princípio didático e 2- em projetos de iniciação 

científica e trabalhos de conclusão de cursos.  

No primeiro aspecto, os mestres indicaram que tentam fazer a incorporação de 

pesquisas no campo da didática das Ciências para auxiliar o planejamento. Mesmo assim, os 

argumentos apresentam poucos elementos explicativos que nos direcione à compreensão do 

significado da pesquisa em sala de aula para os professores mestres.  

No segundo caso, o mestre, após a conclusão do mestrado, ver-se um pouco mais 

preparado e fortalecido para se engajar em grupos como pesquisador, atuando em diferentes 

possibilidades, desde iniciação científica a orientação de pós-graduandos. Reforçamos 

novamente que as ações que visam à utilização da pesquisa, tanto como princípio didático, 

como na investigação científica, trilham o caminho da aprendizagem. São novos caminhos, 

como todo novo, cheios de incerteza, mas que se tornam imprescindíveis no contexto das 

novas relações formativas que se delineiam no IFRN, tanto na consolidação de Instituto como 

Instituição de nível superior, como na constituição de um novo Ensino Médio e Técnico que 

vislumbram a formação integral do educando através do ensino, pesquisa e extensão e que 

pode ver na melhoria do Ensino de Ciências Naturais e Matemática um grande aliado para a 

consolidação do seu projeto formativo.  

No caminho que percorremos, percebemos que muito ainda pode ser pesquisado 

acerca dos impactos da formação de professores mestres do IFRN no PPGECNM, de forma 

que nos preocupamos em observar que, dentre as várias possibilidades de pesquisas futuras 
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com esses docentes, é de grande importância que se tente buscar compreender como e porque 

se deu o grande índice de desistências nos período de 2006 a 2007; fazer um 

acompanhamento de como se dá a relação de formação no mestrado com o cotidiano de sala 

de aula com mestres em formação para melhor análise de micros impactos; investigar o 

significado e a utilização de pesquisa como instrumento didático comparando o antes, durante 

e após a formação no mestrado e, finalmente, como se dá a continuidade e utilização do 

produto educativo após a formação do mestre. 

Concluímos com a fala de Paulo Freire "ninguém nasce educador ou marcado para ser 

educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na 

prática e na reflexão da prática" (FREIRE, 1991, p. 58). Esse é o princípio da formação 

permanente, da conquista de espaço para refletir a prática, para deliberar sobre o nosso futuro 

como profissional da educação, como pesquisadores, como construtores de conhecimento.  

É nessa perspectiva que buscamos contribuir no sentido de mostrar caminhos não 

percorridos, que é possível melhorar bons projetos pouco explorados, expandir pensamentos 

significativos que foram postos em forma de dissertações. E, talvez até com um pouco de 

ousadia, refazer caminhos que foram mal aproveitados. 

Para isso, voltamo-nos para a verificação do processo histórico sobre a organização da 

estrutura de ensino no IFRN, sinalizando os caminhos até o status de Instituto e seu programa 

de progressão funcional para servidores públicos, sejam docentes ou não. Resgatado o 

processo de elaboração e concretização do convênio entre o PPGECNM e o IFRN, buscamos 

caracterização das dissertações produzidas pelos egresso-servidores, incluindo a metodologia 

utilizada, de acordo com descritores específicos e os principais resultados. 

A tarefa de avaliar nunca foi fácil e a de ser avaliado muito menos, mas é através dela 

que buscamos prover o que faltou; melhorar o que é bom e criar o que ainda não se pensou. É 

nessa perspectiva que tentamos contribuir com os futuros profissionais da área de Ciências da 

Natureza e Matemática do IFRN que com certeza procurarão o PPGECNM e também com o 

próprio Programa no sentido de se fazer registrar as contribuições que seus egressos estão 

dando para a melhoria da educação nas instituições onde eles atuam. 
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APÊNDICE I  - TABELA DE FOCO E SUBFOCOS TEMÁTICOS 

 

Foco e sub-focos temáticos segundo o CEDOC 

Foco Sub-foco 

 

 

 

Currículos e Programas 

Estudos dos princípios, parâmetros, diretrizes e fundamentos teórico-

metodológicos para o ensino de Ciências, contemplando os diversos 

elementos convencionalmente atribuídos ao desenho curricular: 

objetivos educacionais, conteúdos, estratégias, avaliação, etc. 

Discussão do papel da escola, das relações entre ciência e sociedade e 

outros aspectos do sistema educacional. 

Avaliação de propostas curriculares ou projetos educacionais. 

Proposição e desenvolvimento de programas ou propostas alternativas 

de ensino para uma série, disciplina, semestre letivo ou ciclo escolar 

completo. 

 

 

 

 

 

 

Formação de Professores 

Investigações relacionadas com a formação inicial de professores para o 

ensino na área de Ciências Naturais, no âmbito da Licenciatura, da 

Pedagogia ou do Ensino Médio - modalidade Normal. 

Estudos de avaliação ou propostas de reformulação de cursos de 

formação inicial de professores. 

Estudos voltados para a formação continuada ou permanente dos 

professores da área de Ciências, envolvendo propostas e/ou avaliação 

de programas de aperfeiçoamento, atualização, capacitação, 

treinamento ou especialização de professores. 

Descrição e avaliação da prática pedagógica em processos de formação 

em serviço. 

 

Conteúdo-Método 

Pesquisas que analisam a relação conteúdo-método no ensino de 

Ciências, com foco de atenção no conhecimento científico veiculado na 

escola, na forma como este conhecimento é difundido por meio de 

métodos e técnicas de ensino-aprendizagem, ou ainda na perspectiva de 

indissociação entre forma e conteúdo 

Estudos a respeito da aplicação de métodos e técnicas no ensino de 

Ciências, como instrução programada, courseware, módulos de ensino, 

experimentação, dramatização, entre outros, de forma isolada ou 

comparativa 

Trabalhos que propõem método alternativo para o ensino de Ciências, 

ou que descrevem e avaliam práticas pedagógicas e a metodologia de 

ensino nelas presentes. 

 

Recursos Didáticos 

Estudos de avaliação de materiais ou recursos didáticos no ensino de 

Ciências, tais como textos de leitura, livros didáticos, materiais de 

laboratório, filmes, computador, jogos, brinquedos, mapas conceituais, 

entre outros. 

Trabalhos que propõem e/ou aplicam e avaliam novos materiais, kits 

experimentais, softwares ou outros recursos e meios instrucionais em 

situações de ensino formal ou extracurricular. 

Formação de Conceitos Pesquisas que descrevem e analisam o desenvolvimento de conceitos 

científicos no pensamento de alunos e/ou professores, implicando em 

processos de mudança ou evolução conceitual 
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Estudos sobre a relação entre a estrutura cognitiva de estudantes e o 

processo ensino-aprendizagem de conceitos científicos em processos 

formais ou não-formais de ensino 

Comparação de modelos de pensamento com modelos conceituais 

presentes na história da ciência 

Estudos sobre a relação entre a estrutura cognitiva de estudantes e o 

processo ensino-aprendizagem de conceitos científicos em processos 

formais ou não-formais de ensino 

Características do 

Professor 

Diagnóstico das condições profissionais do professor da área de 

Ciências. Identificação do perfil sociográfico do professor, de sua 

estrutura intelectual, de seu conhecimento “espontâneo”, de suas 

concepções sobre ciência, métodos de produção científica, educação, 

ambiente, saúde, sexualidade, etc. 

Diagnóstico da prática pedagógica de um professor ou grupo de 

professores, explicitando suas idiossincrasias e concepções do processo 

educacional. 

Características do Aluno Diagnóstico das condições sócio-econômicas e culturais dos alunos e 

suas implicações no rendimento escolar ou aprendizagem em Ciências. 

Identificação (constatação)  do conhecimento prévio do aluno, de sua 

estrutura intelectual, modelos de pensamento ou de suas concepções 

sobre ciência, métodos de produção científica, ambiente, saúde, 

sexualidade, etc. 

Estudos das atitudes e características de um aluno ou grupo de alunos 

no contexto do processo de ensino-aprendizagem. 

Organização da Escola Diagnóstico das características de instituições escolares da educação 

básica ou superior, abrangendo questões e situações relativas à gestão 

escolar nos seus aspectos político-administrativo, pedagógico, 

funcional, físico, entre outros 

Estudo das relações entre os diversos segmentos escolares e da escola 

com a comunidade. 

Organização da 

Instituição/Programa de 

Ensino Não-Escolar 

Pesquisas com foco de atenção na organização de instituições não-

escolares ou não-formais de ensino, tais como: Organizações Não-

Governamentais (ONGs), Secretarias de Meio-Ambiente, de Saúde, de 

Cultura, Museus ou Clubes de Ciências, Centros de Ciências, Mostras 

ou Exposições Científicas. Programas de educação ambiental, de 

higiene e saúde ou de educação sexual realizados junto à comunidade. 

Programas de formação continuada de professores executados por 

instituições educacionais não-escolares (Centros de Ciências, por 

exemplo). 

Programas de atividades extracurriculares para alunos, efetuados em 

espaços não-formais de ensino (Museus de Ciências, por exemplo).  

Políticas Públicas Programas, diretrizes, ações, objetivos e interesses de um único 

indivíduo ou grupo governamental ou não-governamental, voltados 

para o público em geral e relacionados com um conjunto de problemas 

da coletividade, desde que explicitadas suas repercussões ou ligações 

com a educação científica. 

História do Ensino de 

Ciências 

Pesquisas de caráter histórico sobre mudanças ocorridas de forma 

global  no ensino de Ciências, ou sobre modificações com respeito a 
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aspectos mais particulares (materiais didáticos, currículos, legislação, 

formação de professor, etc.), abrangendo determinada época do passado 

próximo ou remoto. 

História da Ciência Estudos de revisão bibliográfica em fontes primárias e secundárias que 

resgatam acontecimentos, fatos, debates, conflitos e circunstâncias da 

produção científica em determinada época do passado remoto, e as 

articulações entre eles. Necessariamente, esses estudos devem explicitar 

alguma relação com o ensino na área de Ciências, como fundamentação 

de currículos, programas de formação de professores, concepções 

“espontâneas” dos estudantes e outras implicações para o processo 

ensino-aprendizagem. 

Filosofia da Ciência Aspectos relativos à filosofia ou epistemologia da ciência, tais como: 

concepção de ciência, de cientista, de método(s) científico(s); 

formulação e desenvolvimento de teorias científicas, paradigmas e 

modelos científicos 

Implicações educacionais desses aspectos quanto  à formulação de 

currículos, à formação de professores, ao desenvolvimento de 

programas de ensino-aprendizagem, entre outros.   

Outro Foco particular que não encontra correspondência com os demais, ou 

cuja incidência de casos no conjunto dos documentos classificados é 

bastante reduzida. Incluem-se estudos sobre exames vestibulares, 

pesquisas do tipo estado da arte sobre a produção acadêmica e 

científica, entre outros temas.  
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APENDICE II – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA 
 

Caro (a) Professor (a), este instrumento faz parte de uma pesquisa sobre estudos de 

descrição, análise e avaliação acadêmica do Programa de Pós-graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É objetivo 

do projeto investigar as contribuições da formação stricto sensu de professores(as) para a 

melhoria da qualidade da Educação Básica. Sua participação nesse sentido é muito 

importante. Desde já agradecemos sua colaboração, deixando claro que os dados serão 

utilizados unicamente para os fins aqui previstos.  

 

1. Descreva brevemente o percurso metodológico que você adotou na sua pesquisa de 

mestrado. Você lembra das referências? Cite algumas das referências que você 

utilizou. 

 

2. Qual foi o seu foco temático? 

 

3. A sua dissertação gerou algum produto? Qual? Ele está sendo útil (ou aplicado) na 

sua prática de sala de aula?  

 

4. Você considera que houve mudanças na sua prática docente após a conclusão do 

mestrado profissionalizante? Justifique.  

 

5. Você investiu na sua formação continuada após o mestrado? De que forma?  

 

6. A sua pesquisa influenciou na prática docente de outros professores? Como? 

 

7. Sobre possíveis mudanças na sua atuação profissional, responda:  

a)  Onde você atua profissionalmente? 

b)  Você ainda está em sala de aula? 

c) Obteve melhoria financeira? 

d) Passou a utilizar mais pesquisas e investigações na sua sala de aula? Em caso 

positivo, exemplifique. Em caso negativo, justifique. 

 

8. Fazendo uma auto-avaliação sobre o seu papel na escola, hoje, você considera que: 

a) Constitui um diferencial com sugestões de projetos ou outro tipo de proposição? 

b) Participa de maneira mais contributiva com as discussões para o crescimento da 

escola e para o andamento das atividades escolares? 

c) Exerce papel de liderança? 

d) Houve mudança na instituição? Qual (is)? 

 

9. O que motivou a sua procura pelo referido mestrado? 

10. Você se considera melhor preparado após a conclusão do Mestrado? Por quê? 
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APÊNDICE III – FICHAS OBSERVATÓRIO 

 

1. PRODUÇÃO DO PPGECNM 

2004 

Título: ANÁLISE DO LIVRO I GEOMETRIA DE DESCARTES: APONTANDO CAMINHOS PARA 

O ENSINO DA GEOMETRIA ANALÍTICA SEGUNDO UMA ABORDAGEM HISTÓRICA 

Autor:Carmen Rosane Pinto Franzon 

Orientador: Prof. Dra. Arlete de Jesus Brito 

Data de defesa: 05 de Agosto de 2004 

Área de conteúdos do currículo escolar: Matemática  

Foco temático: Conteúdo método/Recurso didático 

Sub foco: Análise da relação conteúdo-método. 

Sujeitos e nível escolar a que se destina: Formação de Professores de matemática 

Instituição onde foi desenvolvida a pesquisa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte. 

Referencial Teórico 

 

Ensino de Ciências e Matemática: POZO (2001), PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 

(1998), CARAÇA (1978), LORENZO (1989), ALEKSANDROV (1994) 

Educação Matemática e História da Matemática: MIORIM E MIGUEL (2002), NOBRE (1996), 

BRITO (1995, 1996, 2003), SCHUBRING (1999), STRUIK (1989), LINTZ (1999), MIORIM E 

MIGUEL (2002), EVES (1992), BOYER (1974), STRUIK (1989), RÍBNIKOV (1987), LINS ([19--?], 

GRABINER (1974),  

Filosofia das Ciências: KUHN (1992), SILVA (1993/1994), KLINE (1972), CORBIN (1994), BACON 

(1999), JAPIASSU (2001), MARTINS (1994), DUVAL (1995), EUCLID (1956) 

História da Filosofia e da Ciência:  

MIGUEL (1994), DESCARTES (1954, 1996 a e b, 1985), GAUKROGER (2002), PESSANHA (1996), 

BLAS (2001), ABRÃO (2002), GRANGER (1996), PIAGET e GARCIA (1982).  

Referencial Metodológico e Instrumentos 

 

Estratégias Metodológicas/Intervenção: Pesquisa histórica SCHUBRING (1999).  

Instrumentos: Levantamento bibliográfico. 

Análise dos Resultados: Descritiva. 

Resumo: O objetivo central desse trabalho é de apresentar uma análise do livro I do Geometria de 

Descartes fazendo uma reflexão sobre o ensino de Geometria Analítica atual indicando algumas questões 

pedagógicas, a partir das quais podem ser criadas situações problematizadoras a serem discutidas em sala 

de aula a partir de tal texto. Para atingir tais objetivos primeiramente fizemos uma revisão bibliográfica 

sobre a importância e potencialidades pedagógicas da história da matemática. Em seguida explicitamos 

nossas opções metodológicas tanto em relação às questões de cunho pedagógico quanto às questões de 

histórico que são abordadas no texto. Depois fizemos uma retrospectiva histórica da matemática dos 

gregos até o século XVII. Posteriormente fizemos um estudo da vida e da trajetória dos estudos de René 

Descartes tentando compreender as razões que o levaram a dedicar-se à matemática e à construção de 

seu método. Daí, analisamos o livro I da obra Geometria de Descartes, pois nela estão os princípios da 

Geometria Analítica. Discutimos alguns pontos importantes de seu método, analisamos a criação e o 

desenvolvimento de sua geometria estabelecendo um paralelo com os princípios da Geometria Analítica, 

indicando questões pedagógicas que podem ser desenvolvidas a partir de seu texto. Finalmente, tendo 

por base os estudos desenvolvidos elaboramos a conclusão. 

Palavras chaves: história da matemática, ensino, Geometria Analítica, Descartes. 

Produto:  
Sim ( X )  Não (    ) 

Destacado (    ) : Comentário – em anexo ou em apêndice 

Presente no corpo da dissertação ( X )   

Tipo de produto: Análise do livro com abordagem e aplicação de uma nova metodologia de ensino do 

conteúdo abordado.  

Local de divulgação:  Site do programa                             

Instituição em que o egresso atua: IFRN 
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2005 

Título: A QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO E A CONTEXTUALIZAÇÃO: A FABRICAÇÃO DO 

SABÃO COMO TEMA GERADOR DE ENSINO APRENDIZAGEM 

Autor: Ana Maria Cardoso de Oliveira 

Orientador: Prof. Robson Fernandes de Farias 

Data de defesa: 18 de 12 de 2005 

Área de conteúdos do currículo escolar: Química  

Foco temático: Recursos didáticos/Conteúdo-método 

Sub Foco: Propõem método alternativo para o ensino/ Estuda materiais ou recursos didáticos no ensino. 

Sujeitos e nível escolar a que se destina: Alunos do Ensino Médio 

Instituição onde foi desenvolvida a pesquisa: Escola Estadual Professor 

Eliseu Viana, Mossoró, RN e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, RN. 

 

Referencial Teórico 

Ensino de Química e Contextualização. 

CHASSOT, A. (2003 e 1995), DANTAS, J. M. (2002), LIMA, J.F.L. et al. (2000), PCN (1999), SANTA 

MARIA, L. C. et AL (2002), SANTOS, W. L. P.; SCHNETZLER, R. P. (2000 e 1996), TENO, A. M. et 

al. (1986), VERANI, C. N.; GONÇALVES, D. R.; NASCIMENTO, M. G. (2000). 

Referencial Metodológico 

Estratégias Metodológicas: Estudo exploratório. 

Intervenção: Aplicação de unidade didática através de aulas teóricas e práticas laboratoriais 

Instrumentos: Questionário. 

Análise dos resultados: Descritivo, analítico e prescritivo.  

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. 

Palavras chaves: Ensino de Química. Contextualização. Aprendizagem significativa. 
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Unidade Didática de Ensino. 

Produto apresentado:  

Sim ( X )  Não (    ) 

Destacado (    )  

Presente no corpo da dissertação ( X )   

Tipo de produto:  

Local de divulgação: página do programa. 

(www.ppgecnm.ccet.ufrn.br/publicacao.php): Biblioteca da UFRN (central) e Secretaria do PPGECNM.                                      

Instituição em que o egresso atua: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte 

 

 

2006 

Título: UMA ANÁLISE DOS QUESTIONAMENTOS DOS ALUNOS NAS AULAS DE NÚMEROS 

COMPLEXOS 

Autor: Maria Sueli Fonseca Ferreira 

Orientador: Profª. Drª. Bernadete Barbosa Morey. 

Data de defesa: 06 de outubro de 2006 

Área de conteúdos do currículo escolar: Matemática 

Foco temático: Conteúdo método/Recursos didáticos 

Sub foco: Aplicação de métodos e técnicas no ensino de Ciências. 

Sujeitos e nível escolar a que se destina: Alunos do Ensino Médio 

Instituição onde foi desenvolvida a pesquisa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte. 

Referencial Teórico 

Ensino de matemática: BRASIL PCN (2002), MENDES (2001), MILIES (1993), CARAÇAS (1998), 

SILVEIRA (2001) 

História da matemática: BARBOSA (2001), BOYER (1996), D‟AMBROSIO (1997, 2000), EVES 

(2004), JONES (1969), WUSSING (1998) 

Metodologia da Educação Matemática: FOSSA (1998, 2001) 

Referencial Metodológico e Instrumentos 

Estratégias Metodológicas 

Pais (2001) – Engenharia didática. 

JONES (1969) – Categoria dos “porquês”. 

Intervenção: Aplicação de sequências didáticas (PAIS, 2001). 

Instrumentos: Gravador de voz, atividades em sala de aula, análise de livros didáticos. 

Análise dos Resultados: Descritiva e prescritiva 

Resumo:  
Este trabalho busca apresentar uma contribuição para os estudos referentes ao uso da História da 

Matemática visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem. Propõe que a História da Matemática 

seja articulada ao Ensino da Matemática, como forma de dar significado à disciplina e melhorar a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Nesta investigação, o foco está nas indagações dos 

alunos, classificadas em três categorias de porquês: o cronológico, o lógico e o pedagógico. Para tanto, 

investiga-se o ensino dos números complexos, a partir das questões levantadas pelos alunos do Centro 

Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, em Natal. O trabalho tem como objetivos: 

classificar e analisar os questionamentos dos alunos nas aulas de números complexos, da segunda série 

do Ensino Médio, e confrontá-los com as categorias apontadas por Jones; discutir quais os possíveis 

encaminhamentos que o professor de Matemática pode dar a estas questões; apresentar os recursos de 

apoio ao professor no que se refere à História da Matemática. Em seguida, apresenta uma pesquisa 

bibliográfica, buscando revelar material de apoio ao professor, com conteúdos que articulassem o Ensino 

da Matemática com a História da Matemática. Descobrimos que os questionamentos dos alunos referem-

se mais aos porquês pedagógicos e que os livros didáticos pouco contemplam outros aspectos da história 

e pouco dizem sobre o surgimento e a evolução dos métodos de cálculos utilizados por nós. 

Palavras-chave: Números complexos, História da matemática, Ensino-aprendizagem, Porquês 

cronológicos, Porquês lógicos, Porquês pedagógicos. 

Produto apresentado:  

Sim ( X )  Não (    ) 

Destacado (    )  

Presente no corpo da dissertação ( X )   

Tipo de produto: Roteiro de utilização do método de utilização da engenharia didática e categoria dos 
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porquês. 

Local de divulgação: página do programa. 

(www.ppgecnm.ccet.ufrn.br/publicacao.php): Biblioteca da UFRN (central) e Secretaria do PPGECNM.                                      

Instituição em que o egresso atua: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte 

 

2006 

Título: O OLHO E O CÉU CONTEXTUALIZANDO O ENSINO DE ASTRONOMIA NO NÍVEL 

MÉDIO 

Autor: Antonio Araujo Sobrinho 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Jafelice 

Data de defesa: 15 de julho de 2005 

Área de conteúdos do currículo escolar: Astronomia/Física 

Foco temático: Conteúdo-método/Recurso didático 

Sub foco: Proposta de método alternativo para o ensino de Ciências; Aplicação de métodos e técnicas no 

ensino de Ciências. 

Sujeitos e nível escolar a que se destina: Ensino Médio 

Instituição onde foi desenvolvida a pesquisa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e 

Escola Estadual Professor Francisco Ivo Cavalcanti. 

Referencial Teórico 

Astronomia: CANALLE (1995), CARRON e GUIMARÃES (2001), DANTAS (2004), ALMEIDA 

(1999), FERREIRA e ALMEIDA (1993), FRIAÇA 110L 110L (2003), STOTT (1999), MORAES 

(1984) 

Ensino de ciências: DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO (2003), LOPES (1999),  

Ensino de física e Astronomia: PCN (1999), GRUPO DE REELABORAÇÃO DE ENSINO DE 

FÍSICA: USP (1998), JAFELICE (2002), KRAUSS (1995) 

História das ciências: ASIMOV (1993), BERNARD e WESTFAAL (2002), CHASSOT (1994) 

Óptica: BONJORNO (2000), BRAZ JÚNIOR (2002), CHIQUETTO (2000), COX e DEWEERD 

(2003), FIGUEREDO e PIETROCOLA (2000), GASPAR (2000, 2001), MÁXIMO e ALVARENGA 

(2000), RAMALHO JÚNIOR, FERRARO e SOARES (2003), NEWTON (2002), PARANÁ (1998, 

2003), PENTEADO e SCOLFARO (1998) 

Referencial Metodológico 

Estratégias Metodológicas: A pesquisa não especifica uma estratégia metodológica, nem traça um 

percurso, inferimos que se utilizou elementos de uma pesquisa bibliográfica.  

Intervenção: Curso para professores e alunos. 

Instrumentos: Análise de livros didáticos. 

Análise dos resultados: Descritivo e prescritivo 

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 
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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.  

Produto apresentado:  

Sim ( X )  Não (    ) 

Destacado (    )  

Presente no corpo da dissertação ( X)   

Tipo de produto: Propostas de atividades e textos para trabalhos semelhantes com professores e alunos. 

Local de divulgação: página do programa. 

(www.ppgecnm.ccet.ufrn.br/publicacao.php): Biblioteca da UFRN (central) e Secretaria do PPGECNM.                                      

Instituição em que o egresso atua: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte 

 

2006 

Título: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DA TEORIA DA RELATIVIDADE ESPECIAL NO 

NÍVEL MÉDIO. 

Autor: Carlos Magno Lima Fernandes e Silva 

Orientador: Prof. Dr. Marcílio Colombo Oliveros 

Data de defesa: 01 de junho de 2006 

Área de conteúdos do currículo escolar: Física  

Foco temático: Conteúdo-método/Recurso didático 

Sub foco: aplicação de métodos e técnicas no ensino de Ciências. 

Sujeitos e nível escolar a que se destina: Ensino Médio 

Instituição onde foi desenvolvida a pesquisa: Escola Doméstica de Natal, Complexo Educacional 

Henrique Castriciano, alunos de um curso preparatório para o vestibular (não especifica a instituição). 

Referencial Teórico 

Epistemologia e Didática das Ciências e da Física 

ARRIASSECQ, I.; GRECA, I. M. (2002), KOHNLEIN, J.F.K, PEDUZZI, L.O.P. (2005),  ALEMAN 

BERENGUER, R.A. (1997), HAWKING, S. (2002), KUHN, THOMAS S. (2005), PANSE, S., 

RAMADAS, J., KUMAR, (1994). 

História da Ciência 

HEY, T.; WALTERS, P. (1997), MATTHEWS, M. R. (1994), SILVER, B. (2003), VILLANI, A. 

(1998),  

 Ensino de Física 

ALEMAN BERENGUER, R.A.; PÉREZ SELLES, J.F. (2000), ARRIASSECQ, I.; TOLEDO, B.; 

SANTOS, G. (1997), BRASIL (1999), HEWITT, P. G. (2002), KIRSH, Y., MEIDAV, M. (1987), 

LEMOS, N.A. (2001), MARTINS, ANDRÉ F. P.(1998), 

MARTINS, R.(1998), MILTON, A. A.; TERRAZZAN, E. A. (1996), MOREIRA, M. A. (2000, 1999), 

OSTERMANN, F.; MOREIRA, M. A. (2003), OSTERMANN, F; RICCI, T. F. (2004, 2002), ________ 

PEDUZZI, L.O.Q. (2001), PEREZ, H.; SOLBES, J. ( 2003), PIETROCOLA, M; ZYLBERSZTAJN, A. 

(1999), RAMADAS, J., KUMAR, A., BARVE, S., BHABHA, H. (1996),  TERRAZZAN, E. A. (1994), 

VILLANI, A., PACCA, J.L.A. (1987), WARREN, J.W. (1976), WHITAKER, M.A.B (1976). 

 

Referencial Metodológico 

Estratégias Metodológicas/Intervenção: Atividade exploratória em sala de aula baseada em KOHNLEIN 

E PEDUZZI (2004) e atividades problematizadoras 

Instrumentos: Questionários 

Análise dos resultados: Descritivo  

Resumo: As novas diretrizes curriculares apontam para uma necessidade de se introduzir conceitos de 

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 
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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 estavam concluindo 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 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. 

Palavras chaves: Relatividade Especial, Ensino de Física, Material Didático, Abordagem 

Problematizadora, Concepções Prévias, História e Filosofia da Ciência, Ensino da Relatividade Especial. 

Produto apresentado:  

Sim ( X )  Não (    ) 

Destacado (    )  

Presente no corpo da dissertação ( X )   

Tipo de produto: Roteiros de atividades exploratórias e problematizadoras para o ensino de Teoria da 

Relatividade Especial no Ensino Médio. 

Local de divulgação: página do programa. 

(www.ppgecnm.ccet.ufrn.br/publicacao.php)                                      

Instituição em que o egresso atua: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte 

 

2006 

Título: NÚMEROS COMPLEXOS: UMA PROPOSTA DE MUDANÇA METODOLÓGICA PARA 

UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO MÉDIO  

Autor: Nanci Barbosa Ferreira Araujo 

Orientador: Profª Drª Marlúcia Oliveira de Santana Varela e Profª Drª Bernadete Barbosa Morey. 

Data de defesa: 18 de dezembro de 2006 

Área de conteúdos do currículo escolar: Matemática  

Foco temático: Conteúdo-método 

Sub foco: Aplicação de métodos e técnicas no ensino de Ciências. 

Sujeitos e nível escolar a que se destina: Ensino Médio 

Instituição onde foi desenvolvida a pesquisa: Instituto Federal de Ensino 
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Referencial Teórico 

Ensino de Matemática, Educação Matemática: FABIANI (1998), MENDES (2001), OLIVEIRA 

(2006), PAIS (2001), PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (BRASIL, 1999), POZO 

(1998), VARELA (2000), MACHADO (1999) 

História da Matemática: BOYER (1996), FOSSA (2000), GARBI (2006) 

Referencial Metodológico 

Estratégias Metodológicas: Engenharia didática: ARTIGUE (1988), DOUADY (1990), WALDEGG 

(1997)    

Intervenção: Aplicação de sequências didáticas. 

Instrumentos: Entrevista. 

Análise dos resultados: Descritiva. 

Resumo:  

Este trabalho apresenta uma proposta de mudança metodológica para o ensino aprendizagem dos 

números complexos no ensino médio. É fundamentado nas indagações e dificuldades dos alunos, 

detectadas na sala de aula quanto ao ensino dos números complexos, uma problematização do contexto 

do ensino da matemática motivo da investigação. Na busca de uma aprendizagem significativa e 

situando o trabalho enquanto pesquisa, é apresentada uma reflexão histórica da evolução do conceito dos 

números complexos, destacando seus enfoques mais relevantes, a saber: simbólico, numérico, 

geométrico e algébrico. Na seqüência, mostra a descrição do caminho da pesquisa fundamentado na 

metodologia da engenharia didática. Esta é desenvolvida a partir da utilização de suas quatro fases, onde 

na fase das análises preliminares são apresentados dois levantamentos de dados: o primeiro é com 

relação à forma de apresentação dos conteúdos dos números complexos nos livros didáticos de 

matemática e o segundo é com relação à entrevista realizada com professores do ensino médio que 

trabalham com números complexos no exercício de suas profissões. Na fase da análise a priori é 

apresentado o material preparado e organizado para ser utilizado na fase seguinte. Na fase da 

experimentação é apresentado o processo de realização, que foi operacionalizado com alunos do segundo 

ano do ensino médio do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte CEFET/RN. 

Ao final, apresenta, na fase da análise a posteriori e validação, a revelação dos resultados obtidos a partir 

das observações feitas na sala de aula quando da realização da seqüência didática, das falas dos alunos e 

da coleta de dados.  

 Palavras-Chave: Números Complexos. Matemática. Ensino-aprendizagem. 

Produto apresentado:  

Sim ( X )  Não (    ) 

Destacado (X )  

Presente no corpo da dissertação (  )   

Tipo de produto: Sequências didáticas. 

Local de divulgação: página do programa. 

(www.ppgecnm.ccet.ufrn.br/publicacao.php): Biblioteca da UFRN (central) e Secretaria do PPGECNM.                                      

Instituição em que o egresso atua: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte 

 

2007 

Título: A INFORMÁTICA COMO RECURSO DIDÁTICO PARA A APRENDIZAGEM DE FÍSICA 

NO ENSINO MÉDIO 

Autor: Gilberto Morel de Paula e Souza 

Orientador: Prof. Dr. Gilvan Luiz Borba  

Data de defesa: 18 de Outubro de 2007 

Área de conteúdos do currículo escolar: Física 

Foco temático: Recursos didáticos/Conteúdo-método 

Sub Foco: Novos materiais, kits experimentais, softwares ou outros recursos e meios instrucionais em 

situações de ensino formal/ Aplicação de métodos e técnicas no ensino de Ciências. 

Sujeitos e nível escolar a que se destina: Alunos do Ensino Médio 

Instituição onde foi desenvolvida a pesquisa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte. 
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Referencial Teórico 

Construção do conhecimento: AUSUBEL, (2000), CRUZ (1996), FIALHO (1994), LEVY, (1995), 

RONCA (1980)  

Informática e educação: HAWKINS, (1995), NEGROPONTE (1995), NUNES, (1997), NUÑEZ, 

(2004), PAPPERT, (1980), RAJASINGHAM (1995), RUDENSTINE (1998), SILVA (1998), STRONG 

(1997) 

Modelagem computacional e ensino de física: GADDIS (2000), MEDEIROS (2002), KAMISHIMA 

(1996), SPERANDEO-MINEO (1996), MIRO-JULIA, (1997, 2001) 

Informática e educação: JEFFRIES (1997), PRESSMAN (1995) 

Referencial Metodológico: 
Estratégias Metodológicas: Estudo exploratório e comparativo. 

Intervenção: Utilização do software em sala de aula 

Instrumentos: Questionário, avaliações de desempenho. 

Análise dos resultados: Descritivo e comparativo. 

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.  

Palavras-chave: Informática; Aprendizagem Significativa; Eletricidade. 

Produto apresentado: 

Sim ( X )  Não (    ) 

Destacado (  X  ) em CD Rom 

Presente no corpo da dissertação (  )   

Tipo de produto: Software educativo. 

Local de divulgação: página do programa, Cd Rom 

(www.ppgecnm.ccet.ufrn.br/publicacao.php): Biblioteca da UFRN (central) e Secretaria do PPGECNM.                                      

Instituição em que o egresso atua: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte 

 

2010 

Título: Trajetória do IFRN em Inclusão Escolar 

Autor: Maria Rita Vitor Martins Rodrigues 

Orientador: Márcia Gorette Lima da Silva 

Data de defesa: 06 de maio de 2010 

Área de conteúdos do currículo escolar: Ensino de Ciências 

Foco temático: Características do Aluno/Políticas públicas 

Sub Foco: Estudos das atitudes e características de um aluno ou grupo de alunos no contexto do 

processo de ensino-aprendizagem./ Programas, diretrizes, ações, objetivos e interesses governamental 

com repercussões ou ligações com a educação científica. 

Sujeitos e nível escolar a que se destina:  

Instituição onde foi desenvolvida a pesquisa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte, RN. 
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TREICHELER E GROSSBERG (1995); MEYER (2000); MOREIRA (1995); BOLZAN (2002); COOL 

(1998); UNESCO (1993 e1994); PNUD (1993); BURVINIC (2004); DECLARAÇÃO DE JOMTIEM 

(1990); AINSCOW, FERREIRA (2003); DECLARAÇÃO DE SALAMANCA (1994); TRATADO DE 
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CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA (1988); ECA (1990); LDB (1996); ARANHA (2001); JANUZZI 

(1992); BUENO (1993); MAZZOTTA (1996); SASSAKI (2003); COLLARES e MOYSÉS (1986); 

MANTOAM (1998); EDLER (1998); PACIPD (1998); PNACIPPD (1985); LAPLANE (2006); 

LOMÔNACO e NUNES (2004). 

Aprendizagem de alunos com necessidades especiais: VIVARTA (2003); NABAIS (1996); BRUNO 

(1997); CIAMPA (1994); NERI (2003). 

Alunos cegos na escola: BRUNO, MOTA (2001); BELARMINO (1996); BUENO (1999); VIGOTSKY 

(1997); ORMELEZI (2006); AMIRALIAN (1997); FERRELL (1996); MONTE ALEGRE (2003); 

LEONHARDT (1992); BAQUERO (1998); BORUCHOVITH e BEZUNECK (2004). 

A infância e o papel da família: Vigotsky (1997); Cunha (1996); Landau (1990); Brumer, Pavei e 

Mocelin (2004); Bulkool e Souza (2000); Souza (2006). 

Trajetória escolar: McLaren (2000); Padilha (2005); Glat (2004); Mantoam (2003); Grifin e Gerber 

(1996); Amaral (1996); Monte Alegre (2003); Ormelezi (2006); Vitaliano (2002); Torres, Mazoni e 

Mello (2007). 

Inclusão no IFRN a partir da percepção dos alunos: Fonseca (2003); Bueno (1993); Jannuzi (1992); 

Ferreira (1989, 2000); Padilha (1997); Mastiski (2004); Moura (2007); Bruno (1992); Alves (2006); 

Apple (2006) 

Referencial Metodológico 

CAMARGO (1981); SANTOS E GLAT (1988); GLAT (2003 e 2004); AUGRAS (1989); CANEJO 

(1996); NOGUEIRA (2002); BARDIN (2004); RIZZINI, CASTRO e SARTOR (1999).  

Estratégias Metodológicas: História de vida e análise de conteúdo 

Intervenção: Elaboração de um plano educacional público para ampla discussão dos problemas que 

envolvem a educação inclusiva em busca de ações positivas compartilhadas.  

Instrumentos: Entrevista, registros escritos e fotográficos. 

Análise dos resultados: Descritivo. 

Resumo: As discussões sobre inclusão de pessoas com necessidades especiais na escola são 

relativamente recentes, mas toma corpo no âmbito internacional e nacional. Por outro lado, tal discussão 

aos poucos vem se incorporando nos discursos e ações na instituição escolar e, mais ainda na formação 

dos docentes. Esta investigação parte da necessidade de levantar elementos para (re)pensar as ações 

propostas para inclusão jovens com necessidade educativa especial, neste particular com deficiência 

visual (DV), no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Como apoio principal para as ações da instituição encontra-se a criação do núcleo de apoio. Intenciona-

se conhecer a voz de jovens com DV e a partir de suas experiências possam sinalizar os caminhos e 

descaminhos tomados pelo núcleo de apoio. Assim, neste relato a experiência vivenciada por estes 

jovens é de fundamental importância. Para tanto, optou-se por utilizar elementos metodológicos 

apoiados na história de vida de dois alunos com DV, aqui chamados de aluno (A1) e aluno (A2), desde a 

infância até a entrada no IFRN. Deste relato emergiram como categorias: a infância e o papel da família; 

a trajetória escolar e, por fim, relativas às ações do núcleo de apoio do IFRN, dividindo-se em atitudes 

inclusivas e obstáculos. A primeira resgata as ações da família no processo de ensino e aprendizagem 

destes alunos. A segunda categoria apresenta o momento em que os alunos começaram a receberem a 

educação formal, propriamente dita. A última categoria constitui o ponto fundamental da investigação, 

pois analisa o processo de inclusão na instituição, na percepção dos próprios estudantes com deficiência 

visual. . Os resultados sinalizam para a necessidade de ações partilhadas entre alunos com NEE e 

profissionais da escola na elaboração do Plano Educacional, que garantam a defesa dos direitos a uma 

prática pedagógica eficiente e eficaz no processo de inclusão desses alunos. 

Palavras chaves: Núcleo de apoio; deficientes visuais; inclusão na escola; IFRN. 

Produto apresentado:  

Sim ( X )  Não (    ) 

Destacado ( X  )  

Presente no corpo da dissertação ( X )   

Tipo de produto: Plano educacional em hipertexto apresentado em um blog.  

Local de divulgação: página do programa. 

(www.ppgecnm.ccet.ufrn.br/publicacao.php): Biblioteca da UFRN (central) e Secretaria do PPGECNM 
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Campus Central e no Núcleo Avançado de Ensino Superior de São Miguel. 

Referencial Teórico 

Movimento ciência tecnologia sociedade e ambiente (CTSA) e o letramento científico: Membiela 
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(2008);  Hessen (1984); Forti (1998); Alonso (2008); Feyerabend (2006); Mortimer (2000); Júlian, 

Gómez Crespo e Martín-díaz (2001); Mitcham (1996); Christensen (1991); Távoralo (2000);  Lenardão 

(2003); Prado (2003); Franco e Druck (1998); Young e Lustosa (2001); Layrargues (2000); Vilches et al 

(2008, 2004).  

Alfabetização científica e educação para a sustentabilidade: Santos e Schnetzler (2003); Silva 

(2003); Chassot (2006); Marco-Stiefel (2001); Cajas (2001); Delizoicov e Auller (2001); Solbes, Vilches 

e Gil (2001); Martins (2003); Solbes et al (2001); Rebelo et al (2008); Mamede e Zimmermann (2005); 

Sáez e Riquarts (2001). 

Algumas ponderações sobre a formação inicial de professores de química: Carvalho e Gil-pérez, 

(2001); Harres et al (2005); Porlán Ariza et al (1997); Maldaner (2006); Nunes et al (2007a, 2007b);  

Atitudes e crenças: Manassero Mas e Vázquez Alonso (2001); Marmitt et al (2008); Vieira e Martins 

(2005); Praia e Cachapuz (1994); Scoaris et al (2008); Nunes e Dantas (2009); Acevedo et al (2009). 

Referencial Metodológico 

Grecca (2002); Espinosa Garcia e Róman Galán (1998); Manassero Más e Vásquez Alonso (1997); 

Marconi e Lakatos (2003);  Pórlan et al (1998) e Richardson (1985); Gil (2007). 

Estratégias Metodológicas: Abordagem quali-quantitativa.  

Intervenção: Oficinas  

Instrumentos: Escala de Likert e questionário 

Análise dos resultados:   

Resumo: O presente trabalho investigou as atitudes e crenças dos licenciandos em química da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) como etapa para a elaboração de uma proposta 

de material didático para trabalhar as relações CTSA do curso de licenciatura em química. Para obter o 

conhecimento das atitudes e crenças foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados (Escala de 

Likert e questionário) que proporcionaram uma análise dentro do paradigma quali-quantitativo 

emergente da pesquisa em Ensino de Ciências e Matemática. Os resultados demonstraram que os 

discentes da licenciatura em química apresentam crenças marcadamente positivistas e que são 

consideradas por alguns autores como ingênuas, tais como: a crença no modelo de decisão tecnocrático, 

a linearidade do desenvolvimento científico e tecnológico que leva ao bem-estar social e a neutralidade 

do conhecimento científico-tecnológico. Com base nesses dados e na literatura sobre o tema foram 

elaborados três módulos de ensino: a) Questionando a hegemonia do conhecimento técnico-científico; 

b)As relações entre a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente – as relações CTSA; c) Proposta temática 

para a educação química em uma perspectiva CTSA: O Rio Mossoró. Por fim, o material elaborado foi 

aplicado em duas oficinas, realizadas no Campus Central e no Núcleo Avançado de Ensino Superior de 

São Miguel, ambos da UERN. Os licenciandos participantes expressaram aprovação quanto à abordagem 

trazida no experimento proposto e sobre o caso simulado, ambos constituintes da unidade didática 

apresentada. 

Palavras chaves: Material didático, CTSA, Atitudes e Crenças, Química. 

Produto apresentado: Módulos de ensino. 
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(www.ppgecnm.ccet.ufrn.br/publicacao.php): Biblioteca da UFRN (central) e Secretaria do PPGECNM.                                      

Instituição em que o egresso atua: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte. 
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Título: Atividades experimentais no Ensino de Biologia em Escolas Públicas do Estado do Rio Grande 

do Norte, Brasil: Caracterização geral e concepção de professores  

Autor: Kelvin Barbosa de Oliveira  

Orientador: Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo  

Data de defesa: 13 de agosto de 2010 

Área de conteúdos do currículo escolar: Biologia  

Foco temático: Características do professor  

Sub foco: Diagnóstico das condições profissionais do professor da área de Ciências. Identificação do 

perfil sócio gráfico do professor, de sua estrutura intelectual, de seu conhecimento “espontâneo”, de suas 

concepções sobre ciência, métodos de produção científica, educação, ambiente, saúde, sexualidade. 

Sujeitos e nível escolar a que se destina: professores de Ensino Médio de escolas públicas  

Instituição onde foi desenvolvida a pesquisa: Escolas estaduais da região metropolitana de Natal- RN 

e Institutos Federais do RN  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 ATIVIDADES EXPERIMENTAIS: Kerr (1963 apud Hodson, 1988);Barberá e Valdés 

(1996);Pinho Alves (2000); Galiazzi (2001); Galiazzi (2004 apud Silva; Barroso, 2010);Campanário 

e Moya (citado por Silva e Barroso, 2010); Izquierdo et al(1999, apud Galiazzi et al, 2001) 

 EXPERIMENTAÇÃO: Giordan (1985);Chauí apud Villatore (2008); Barra; Lorentz(1986); 

Krasilchik (1987); Brasil (1986) 

 VISÃO DE CIÊNCIA: Barros (1993); Popper (19?), Kuhn (2007); Charmers (1993 apud Borges, 

2002) 

 ESPÍRITO CIENTÍFICO: Bachelard (1996) ;Bachelard (2008); Villatore (2008) 

 

REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 ENTREVISTA: Triviños (2008) 

 QUESTIONÁRIO:Laville e Dione (1999);                                                    Goldenberg (2007);  

Chizzotti (2009) 

 ANÁLISE DE CONTEÚDO:Richardson (2009);                                     Minayo (2004);Bardin 

(apud Goldenberg,2008)  

Resumo: 

Recentes pesquisas têm revelado que boa parte dos professores de biologia acredita que a utilização das 

atividades experimentais como instrumento didático seria a solução na melhoria do ensino-aprendizado 

na disciplina de biologia. No entanto, existem alguns estudos que sinalizam a não eficácia dessas aulas 

práticas no que diz à construção do conhecimento científico. Afirmam ainda, que apesar desse 

entusiasmo dos docentes, elas são pouco utilizadas no ensino médio. Diversos trabalhos apontam como 

causa dessa baixa freqüência dificuldades de natureza pedagógica, tais como ausência de infra-estrutura 

razoável nos laboratórios (a falta de equipamentos, reagentes, vidrarias e insumos); o despreparo dos 

professores em relação ao planejamento e desenvolvimento das aulas; o grande número de alunos por 

turmas; insatisfação salarial por parte dos docentes, entre outras; apontam também dificuldades de 

natureza epistemológica, ou seja o tipo de visão que professores trazem consigo acerca da ciências e das 

atividades experimentais. Nosso estudo objetivou elucidar se este cenário perpassa em escolas de nível 

médio do estado do Rio Grande do Norte – Brasil. No processo investigativo utilizamos um universo 

amostral constituído por vinte instituições de ensino, divididas em dois grupos: cinco escolas federais da 

rede do IFRN – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, sendo 
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duas delas em Natal e três no interior do estado; o segundo grupo é representado por quinze escolas da 

rede estadual localizadas na Região Metropolitana do município de Natal. Os objetivos da pesquisa 

foram realizar a caracterização das escolas em relação aos espaços disponíveis para as atividades 

experimentais; identificar as dificuldades apontadas pelos professores na realização dessas atividades e 

conhecer a concepções dos docentes sobre atividades experimentais de biologia. Foram utilizados como 

instrumento de coleta de dados um questionário que contemplava questões objetivas e subjetivas, e uma 

entrevista semi-estruturada com auxílio de um gravador de voz.A análise dos dados e a observação in 

loco permitiram que se constatasse que as escolas federais apresentam melhores condições físicas em 

relação aos espaços destinados à execução das atividades experimentais, quando comparadas com as 

escolas estaduais. Outro ponto sinalizado é o fato de que os professores das escolas federais dispõem de 

maior tempo para planejar as atividades experimentais; são mais bem remunerados e suas instituições 

estão contempladas com uma política de capacitação que possibilita ascensão salarial. Entretanto, todas 

essas vantagens e benefícios não se mostram numa freqüência de maior expressividade em relação ao 

desenvolvimento das atividades experimentais quando comparados com os professores das escolas 

estaduais. Tanto os professores das escolas federais como os da rede estadual de ensino apontaram como 

sendo as principais dificuldades para a realização de atividades experimentais questões inerentes a infra-

estrutura como a falta de reagentes, equipamentos e matérias de consumo. Isso nos leva a inferir que 

existem outros problemas que talvez possam ter permanecido implícitos na pesquisa como a falta de 

habilidade tanto no planejamento como no desenvolvimento das atividades experimentais. Quanto às 

concepções sobre as atividades experimentais, verificou-se em grande parte dos pesquisados uma visão 

empírico-indutivista de ciência possivelmente herdada durante toda sua formação acadêmica e 

obviamente essa óptica refletiu no modo como planejam e realizam as atividades experimentais com 

seus alunos. 

Produto apresentado: Sim (  X )   Não (   ) 

                                       Destacado    (  X  )   Está no corpo da dissertação? ( ) 

Qual? Relatório de Caracterização geral de ambientes destinados a atividades experimentais de Biologia 

em Escolas Públicas do RN. 

Local de divulgação: página do programa (www.ppgecnm.ccet.ufrn.br/publicacao.php?)   

Instituição em que o egresso atua: IFRN – Campus Central  
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RESUMO 

 

 

O presente relatório é parte integrante do trabalho final de mestrado profissional (MP) no 

Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (PPGECNM/UFRN) intitulado “A Formação Pós-Graduada 

em Ensino de Ciências Naturais e Matemática de Docentes do IFRN: Implicações na Atuação 

Docente”, e parte para o atendimento do objetivo expresso na dissertação: elaborar produto 

técnico que possa servir para estudos de análise e avaliação, em termos quantitativos, dos 

resultados alcançados pelos professores mestres do IFRN, através de sua formação no 

PPGECNM/UFRN. Traçamos um panorama quantitativo, fazemos relação com as 

necessidades de formação continuada de docentes do IFRN que atuam na área e tentamos dar 

um feedback para a Instituição. Na contextualização, fazemos uma breve retrospectiva dos 

diferentes papeis, atribuídos aos IFs desde 2004, das ações, desde então, empreendidas para 

aumentar o nível de qualificação dos servidores que formam as instituições, especialmente, os 

docentes, o que nos leva a fazer um recorte do convênio firmado entre UFRN e IFRN, através 

do PPGECNM. Quantificamos e comentamos a entrada e permanência de docentes do IFRN 

no Programa. Focamos na área de formação em ensino de ciências e as contribuições que esta 

pode dar ao desenvolvimento do ensino e da formação de professores no IFRN. Fazemos um 

recorte da natureza dos mestrados profissionais, relacionando formação e capacitação de 

docentes em exercício. Finalmente, voltamo-nos para as produções dos mestres que 

concluíram o mestrado na UFRN/CCET/PPGECNM, especificando as áreas, focos e subfocos 

temáticos abordados, como eles se projetam no seio da Instituição, verificando as inovações 

propostas pelo mesmo, as possíveis mudanças de percepção e de atitudes, em função de sua 

participação no Programa, o investimento em ações formativas para outros professores, 

finalizando com um levantamento que busca quantificar o número de docentes da área de 

ciências que ainda precisam de formação pós-graduada, com proposição de estratégias para o 

empreendimento dessa formação. 

 

Palavras-chaves: Formação de docentes em exercício. IFRN. Ensino de Ciências. 
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ABSTRACT 

 

 

This report is an integral part of the final professional master's (MP) in the Graduate Program 

in Teaching of Natural Sciences and Mathematics at the Federal University of Rio Grande do 

Norte (PPGECNM / UFRN) entitled "Postgraduate Studies in Education Natural Sciences and 

Mathematics Teachers in IFRN: Implications for Teacher Practice", and part to meet the goal 

expressed in the paper: Develop technical product that can be used for analysis and evaluation 

studies in quantitative terms the results achieved by the master teachers IFRN through its 

training PPGECNM / UFRN. We draw a quantitative picture, we respect the needs of 

continuing education of teachers IFRN working in the area and try to give a feed back to the 

institution. In the background is a brief retrospective of the different roles assigned to FIs 

since 2004, the actions taken since then to increase the skill level of the servers that make up 

the institutions, especially the teachers, which leads us to make an indentation of the 

agreement between UFRN and IFRN through PPGECNM. Quantify and comment on the 

entry and stay IFRN of teachers in the program. We focus on the training area in science 

education and the contributions it can make to the development of teaching and teacher 

training in IFRN. We cut out the nature of a professional master's degrees related training of 

teachers in, we finally turn to the productions of the masters who have completed a master's 

UFRN / CCET / PPGECNM specifying areas, sites and sub-thematic foci covered as they 

design of the institution verifying the innovations proposed by the same, possible changes in 

perceptions and attitudes in terms of their participation in the investment in training activities 

for other teachers, ending with a survey that seeks to quantify the number of teachers in the 

area of science that still need to post-graduate training, with proposing strategies for the 

development of such training. 

 

Keywords: Training of Practicing Teachers. IFRN. Science Teaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Quadros 

   

Quadro 01 - Egressos do PPGECNM com atuação no IFRN, por ordem alfabética ....... 135 

Quadro 02 - Focos temáticos das dissertações analisadas ............................................... 138 

Quadro 03 - Subfocos temáticos das dissertações analisadas ........................................ 138 

   

Figuras 

   

Figura 01 - Número de defesas por período 2004-2010 .................................................. 136 

Figura 02 - Concentração de pesquisas por área ............................................................. 137 

Figura 03 - Professores da área de Ensino de Ciências Naturais e Matemática no 

IFRN, por titulação ....................................................................................... 

 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CCET – Centro de Ciências Exatas e da Terra 

CD – Conselho Diretor 

CEFET – Centro Federal de Educação Tecnológica  

DEB-P – Diretoria de Educação Básica Presencial 

IFs – Institutos Federais  

IFRN – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

LDB – Leis de Diretrizes e Bases  

MEC – Ministério da Educação e Cultura 

MP – Mestrado Profissionalizante 

PPGECNM – Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática  

UEPB - Universidade Estadual da Paraíba 

UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco 

UFRN – Universidade Federal o Rio Grande do Norte 

UNB – Universidade de Brasília 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 129 

  

1.1 2 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ENSINO DE CIÊNCIAS 

NO CONTEXTO DO IFRN: NECESSIDADES, AÇÕES E PERSPECTIVAS ........... 

 

131 

2.1 O novo perfil acadêmico dos Institutos Federais e a formação de servidores em 

exercício, em especial docentes ............................................................................................. 

 

131 

2.2 O mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) da UFRN ..... 133 

  

3 RESULTADOS ................................................................................................................. 135 

3.1 Mestrado de professores e pedagogos do IFRN no PPGECNM, suas produções e 

contribuições para o ensino de Ciências no Instituto ............................................................ 

 

135 

  

4 RECOMENDAÇÕES ...................................................................................................... 141 

  

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório é parte integrante do trabalho final de mestrado profissional (MP) 

no Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) intitulado “A Formação Pós-

Graduada em Ensino de Ciências Naturais e Matemática de Docentes do IFRN: Implicações 

na Atuação Docente”, e parte para o atendimento do objetivo expresso na dissertação:  

 elaborar produto técnico que possa servir para estudos de análise e avaliação em 

termos quantitativos dos resultados alcançados pelos professores mestres do IFRN 

através de sua formação no PPGECNM/UFRN. 

Esse objetivo atenta para uma das principais características do MP, que diz respeito à 

apresentação de um produto de natureza educacional que possa ser utilizado e avaliado por 

outros profissionais da área de atuação do mestrado (Moreira e Nardi, 2009). O relatório 

também trata alguns dados que complementam as pesquisas voltadas para o atendimento das 

necessidades do Observatório 2008 – MEC/CAPES/DEB-P. 

Esse objetivo atenta para uma das principais características do MP, que diz respeito à 

apresentação de um produto de natureza educacional que possa ser utilizado e avaliado por 

outros profissionais da área de atuação do mestrado (Moreira e Nardi 2009). O relatório 

também abordaalguns dados que complementam as pesquisas voltadas para o atendimento das 

necessidades do Observatório 2008 – MEC/CAPES/DEB-P. 

No decorrer do corpus dissertativo, empenhamo-nos em fazer uma análise qualitativa 

do significado e do impacto da formação pós-graduada dos mestres docentes do IFRN que 

atuam na área de Ciências Naturais e Matemática e tiveram sua formação no 

PPGECNM/UFRN. Aqui, ater-nos-emos  a fazer um panorama quantitativo e uma relação 

com as necessidades de formação continuada de docentes do IFRN que atuam na área   bem 

como tentar dar um feed back para a Instituição. 

Inicialmente, para contextualizar, faremos uma breve retrospectiva dos diferentes 

papeis atribuídos aos IFs desde 2004, das ações, desde então, empreendidas para aumentar o 

nível de qualificação dos servidores que formam as instituições, especialmente, os docentes, o 

que nos leva a fazer um recorte do convênio firmado entre as duas instituições (UFRN/IFRN) 

através do PPGECNM.  Ater-nos-emostambém   a quantificar e comentar a entrada e 

permanência de docentes do IFRN, no Programa. Em seguida, focaremos na área de formação 

em Ensino de Ciências e as contribuições que essa área  pode dar ao desenvolvimento do 

ensino e da formação de professores no IFRN. Nesse ponto, faremos um recorte da natureza 



130 

 

dos mestrados profissionais, relacionando formação e capacitação de docentes em exercício. 

Finalmente, voltar-nos-emos para as produções dos mestres que concluíram o mestrado na 

UFRN/CCET/PPGECNM, especificando as áreas, focos e subfocos temáticos abordados, 

como eles se projetam no seio da Instituição, verificando as inovações propostas pelo 

Programa , as possíveis mudanças de percepção e de atitudes, em função de sua participação 

no referido Programa, o investimento em ações formativas para outros professores, 

finalizando com um levantamento que busca quantificar o número de docentes da área de 

ciências que ainda precisam de formação pós-graduada, com proposição de estratégias para o 

empreendimento dessa formação.  
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2 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ENSINO DE CIÊNCIAS 

NO CONTEXTO DO IFRN: NECESSIDADES, AÇÕES E PERSPECTIVAS 

 

2.1 O novo perfil acadêmico dos Institutos Federais e a formação de servidores em 

exercício, em especial docentes 

 

Desde a Escola de Aprendizes e Artífices passando pelos Liceus Profissionais, Escolas 

Industriais e Técnicas e Escolas Técnicas, a formação oferecida nessas escolas públicas e 

federais, foi o ensino técnico profissionalizante, em muitos momentos em nível primário e em 

outros com equivalência ao segundo grau (hoje ensino médio). De acordo com Moura (2008), 

somente a partir da vigência da lei n
o
 3.552/1959 que deu origem aos Centros Federais de 

Educação Profissional e Tecnológica (CEFETs) é que as escolas federais de Educação 

Profissional passaram a atuar efetivamente na etapa final da educação básica, o ensino médio 

de formação geral e também na oferta de licenciaturas curtas e plenas. Os decretos nº. 5.224, 

de 1º de outubro de 2004 e  nº. 5.225, de 1º de outubro  de 2004 vem ampliar ainda mais a 

demanda formativa para essas instituições. 

Atualmente, na qualidade de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

essas instituições assumem um potencial de oferta educativa de forma horizontal e vertical 

abrangendo todos os níveis e modalidades de ensino, pois, segundo o artigo 2º da lei 

11.892/2008 “são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e 

multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos 

com as suas práticas pedagógicas”. 

Nesse contexto os Institutos Federais, refletindo a Educação Profissional brasileira, 

Moura (2008) aponta que existem dois grupos destinatários de formação e/ou capacitação 

entre os docentes que ali atuam: 1- São os professores graduados que exercem a docência, 

mas não tem formação pedagógica - engenheiros, arquitetos, contadores e outros bacharéis; 2- 

e os licenciados para as disciplinas da educação básica, entre eles os professores da área de 

Ciências Naturais e Matemática, para os quais voltaremos nosso olhar. Sobre as necessidades 

desses grupos, Moura (2008, p. 32), enfatiza que “diante desse quadro, delineiam-se duas 

possibilidades concretas para essa formação de professores: cursos de licenciatura voltados 

para a educação profissional e pós-graduação lato e stricto sensu.” 

Em consenso com a ampliação da oferta formativa representada pela transformação 

das escolas técnicas em CEFETs e mais atualmente com a expansão da rede profissional de 
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Educação Profissional e Tecnológica é que os Institutos Federais trataram de mobilizar meios 

de proporcionar aos docentes maiores níveis de formação, principalmente em exercício e 

assim, atender também ao que é posto na LDB em relação ao perfil do professor para atuar em 

níveis superiores de formação: “A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á 

em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.” 

(BRASIL, 2010).  

O IFRN, a partir de 2005, estabelece o seu regulamento interno de política de 

capacitação que assume o compromisso de dar condições a todos os servidores de continuar 

investindo em sua formação desde o ensino fundamental e médio (formação básica) até a 

graduação e pós-graduação, além da capacitação e qualificação técnica para o desempenho de 

funções específicas de cada ocupação. Essa política está oficializada no Regulamento de 

Política de Capacitação e Qualificação dos Servidores do CEFET-RN, aprovado através da 

Resolução nº 20/2005-CD, de 26/10/2005.  

Este regulamento prevê investimento financeiro de, no mínimo, 5% do orçamento 

institucional para o custeio dessas ações de capacitação. Prevê ainda redução de carga horária 

e afastamento para que seja cumprida a capacitação requerida pelo servidor. Essas ações 

refletiriam não somente na qualificação do profissional, mas também em progressão funcional 

e melhoria do salário dentro do plano de cargo e carreira de cada categoria funcional. 

Também dá suporte para a busca de parceiras que aperfeiçoe as ações de capacitação tanto de 

docente como dos demais servidores, a título de nossa investigação nos direcionamos para o 

convênio UFRN/IFRN via PPGECNM. 

Ao analisarmos essa parceria percebemos um importante passo institucional que 

poderá culminar na solidificação das bases necessárias para o que é preconizado pela lei de 

criação dos Institutos Federais, que deixa claro em suas finalidades e características o que 

pretende em relação ao ensino de Ciências: 

 

“[...] constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências 

[...] e qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de 

ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e 

atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino”. 
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E também em seus objetivos: 

“Ministrar em nível de educação superior: cursos de licenciatura, bem como 

programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de 

professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e 

matemática, e para a educação profissional.” 

 

Esses pressupostos se justificam em função das crescentes exigências de conhecimento 

acerca da ciência e da tecnologia que se impõe ao homem contemporâneo para que ele possa 

ser atuante em diferentes contextos da sociedade, seja no ambiente cotidiano, nas situações de 

ocupação de postos de trabalho e também no desenvolvimento científico e tecnológico do 

país. 

 

2.2 O mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) da UFRN  

 

Esse Programa é da modalidade de mestrado profissional (MP) que visa à formação de 

profissionais, preferencialmente, em exercício, aptos a elaborarem e a aprofundarem 

conhecimentos e técnicas de pesquisa. Entendemos que esse tipo de mestrado é fruto de um 

processo histórico de mudança na pós-graduação brasileira e que teve sua consolidação com o 

Plano Nacional de Pós-Graduação – 2005-2010 – que busca, entre outras coisas, a 

diversificação do modelo de pós-graduação e modelos diferenciados de avaliação. 

Segundo Moreira (2004), o que caracteriza essa modalidade de mestrado é uma 

estrutura curricular que articule o ensino com a aplicação profissional. Os mestrados 

profissionalizantes foram formalizados pela Portaria nº 80, de 16 de dezembro de 1998, da 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e enfatiza estudos 

técnicos voltados para o desempenho profissional (CAPES, 1998). 

O PPGECNM é vinculado ao Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) da UFRN, 

iniciou suas atividades em 2002. O objetivo expresso é de qualificar, no nível de pós-

graduação stricto sensu, professores em exercício, preferencialmente, da rede pública, nas 

áreas de Ciências, Física, Biologia, Química, Matemática, com tempo máximo de titulação de 

três anos (36 meses). Esse mestrado tem uma área de concentração: Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática e, atualmente, é composto por  três linhas de pesquisas, a saber: a) 

História, Filosofia e Sociologia da Ciência no Ensino dasCiências Naturais e da Matemática; 

b) Educação em Astronomia e Ciências da Terra; c) Ensino e Aprendizagem das Ciências 

Naturais e da Matemática. 
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Em setembro de 2010, o mestrado alcançou a nota 04 (quatro), considerado um bom 

desempenho, na Avaliação Trienal 2007-2009 dos programas de pós-graduação stricto 

sensu (mestrados e doutorados) feita pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes). Essa nota significa que o mestrado vem mostrando um crescente 

aperfeiçoamento, desde a sua criação em 2002. 

Dado o contexto, ater-nos-emos, em seguida, nos resultados que darão um panorama 

do que foi a entrada dos docentes e pedagogos do IFRN nesse mestrado e de suas 

contribuições para o desenvolvimento do Ensino de Ciências na Instituição.  
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3 RESULTADOS 

 

3.1 Mestrado de professores e pedagogos do IFRN no PPGECNM, suas produções e suas 

contribuições para o Ensino de Ciências no Instituto. 

O ingresso de professores e pedagogos do IFRN no PPPGECNM se deu de duas formas: 

por seleção geral e através de um convênio firmado pelo IFRN e a UFRN no PPGECNM no 

ano de 2005. Aqueles que entraram através do convênio eram selecionados em concorrência 

especial, somente entre seus pares, de acordo com os termos do convênio. 

Dessa forma, elaboramos o quadro 01 para identificarmos os sujeitos participantes 

egressos do mestrado que seriam potenciais sujeitos de nossa investigação. 

EGRESSO 

SITUAÇÃO FUNCIONAL EM 

RELAÇÃO AO INSTITUTO FORMA DE INGRESSO 

NO MESTRADO No curso do 

mestrado 
Depois do mestrado 

A. O. NUNES 
Técnico de nível 

médio do IFRN 
Professor efetivo Seleção convênio 

A. M. C. de 

OLIVEIRA 

Professora 

substituta do IFRN 

 Professora efetiva do 

IFRN 
Seleção geral 

A. ARAÚJO 

SOBRINHO 
Professor efetivo Permanece Seleção antes do convênio 

A. M. BARROS 
Professor efetivo 

do IFRN 

Transferida para outra 

instituição 
Seleção convênio 

C. M. L. F. E SILVA 
Professor da rede 

particular. 

Professor efetivo do 

IFRN. 
Seleção geral 

C. R. P. FRANZON 
Professor efetivo 

do IFRN 
Permanece Seleção antes do convênio 

J. F. da SILVA 

JÚNIOR 

Professor efetivo 

do IFRN 
Permanece Seleção convênio 

G. M. de P. E SOUZA 
Professor efetivo 

do IFRN 
Permanece Seleção convênio 

K. B. de OLIVEIRA 
Professor efetivo 

do IFRN 
Permanece Seleção convênio 

M. R. M. PRADO Pedagoga do IFRN Permanece Seleção convênio 

M. R. V. M. 

RODRIGUES 
Pedagoga do IFRN 

Transferida para outra 

instituição 
Seleção convênio 

M. S. F. FERREIRA 
Professora efetiva 

do IFRN 

Transferida para outra 

instituição 
Seleção convênio 

N. B. F. ARAÚJO 
Professor efetivo 

do IFRN 

Em processo de 

aposentadoria  
Seleção convênio 

Quadro 1 - Egressos do PPGECNM com atuação do IFRN, por ordem alfabética. 

 

Tivemos 12 defesas e 12 conclusões de docentes e pedagogos do IFRN, efetivadas e 

registradas em nossa pesquisa do ano de 2004 a 2010, sendo 01 (uma) em 2004, 02 (duas) em 
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2005, 04 (quatro) em 2006, 01 (uma) em 2007 e 04 em 2010, como melhor visualizaremos no 

gráfico 01: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que, nos anos de 2008 e 2009, não houve nenhuma conclusão ou 

defesa de dissertação de alunos que seriam oriundos do IFRN, aportamo-nos,  aqui, para o 

convênio firmado entre o PPGECNM/UFRN. Esse convênio foi firmado no ano de 2004 e 

ofereceu 20 vagas. Dos alunos que ingressaram, entre 2006 e 2007, e que concluiriam, entre 

2008 e 2009, 09 foram desligados do Programa por motivos previstos no regimento interno, 

refletindo assim na inexistência de conclusão nesse período, de forma que até 2010, das 20 

vagas oferecidas, apenas 08 docentes haviam concluído seus mestrados e dois continuavam 

ligados ao Programa e, efetivamente, cumprindo as atividades acadêmicas do mestrado. 

Percebemos que houve, durante o período de 2006 e 2007, um índice elevado de 

desistência, chegando aos 90%.Isso constitui um resultado preocupante, pois há, envolvido 

nesse processo, o investimento de tempo, à medida que o professor é liberado gradativamente 

de sua função até a liberação total para o cumprimento das atividades acadêmicas e o 

investimento financeiro que é, obrigatoriamente, dispensando para apoiar e possibilitar que 

esses docentes cursem uma pós-graduação com a natureza de convênio, como é o nosso caso. 

Talvez, ações institucionais mais profícuas no sentido de acompanhar mais efetivamente o 

percurso formativo de docentes em mestrados e doutorados acarretando ônus para os 

desistentes e que possam coibir resultados como estes.  

Porém, não se pode fazer nenhuma análise precipitada do fato, se não houver uma 

busca diligente, com a finalidade de conhecer o percurso dessas pessoas desligadas do 

Figura 01- Número de defesas período 2004-2010. 



137 

 

mestrado e os principais fatores que convergiram a não conclusão, sendo este um problema 

que pode, futuramente, ser objeto de estudo, tendo em vista que nos ocuparemos de investigar 

aqueles que permaneceram no mestrado e continuam atuando no IFRN. Imbernón (2010) 

afirma que várias circunstâncias impulsionam o abandono da formação permanente, por parte 

do professor, que o leva ao retorno de práticas familiares e pouco inovadoras, porém, quando 

isso ocorre, há uma forte tendência para a estagnação profissional. 

 Sobre a área de conteúdo do currículo escolar, as pesquisas que foram implementadas 

pelos pesquisadores se concentraram nas seguintes áreas: Física (04), Matemática (03), 

Química (02), Física/Astronomia (01), Ciências (01) e Biologia (01). Para melhor 

visualizarmos, observemos o gráfico 02: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentamos, nos quadros 02 e 03, os focos e subfocos temáticos, identificados nas 

dissertações analisadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Gráfico da concentração de pesquisas por áreas 
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Focos temáticos Quantidade 

Conteúdo método/Recurso didático  09 

Conteúdo método  01 

Características do Aluno/Políticas públicas  01 

Características do professor  01 

Total 12 

Quadro 2 – Focos temáticos das dissertações analisadas. 

 

 

 

Subfocos temáticos Quantidade 

Análise da relação conteúdo-método. 01 

Proposta de método alternativo para o ensino de Ciências./Aplicação de métodos 

e técnicas no ensino de Ciências. 

01 

Propõem método alternativo para o ensino/ Estuda materiais ou recursos 

didáticos no ensino. 

03 

Aplicação de métodos e técnicas no ensino de Ciências. 04 

Estudos das atitudes e características de um aluno ou grupo de alunos no 

contexto do processo de ensino-aprendizagem./ Programas, diretrizes, ações, 

objetivos e interesses governamentais com repercussões ou ligações com a 

educação científica. 

01 

Novos materiais, kits experimentais, softwares ou outros recursos e meios 

instrucionais em situações de ensino formal./ Aplicação de métodos e técnicas 

no ensino de Ciências. 

01 

Diagnóstico das condições profissionais do professor da área de Ciências./ 

Identificação do perfil sócio gráfico do professor, de sua estrutura intelectual, de 

seu conhecimento “espontâneo”, de suas concepções sobre ciência. 

01 

Total 12 

Quadro 3 – Subfocos temáticos das dissertações analisadas. 

 

Há grande predominância de pesquisas que têm como foco temático conteúdo-

método/recurso didático (09); somente recurso didático (01); características do aluno/políticas 

públicas (01); características do professor (01). A ênfase, acentuada em pesquisas, em 

conteúdo-método e recurso didático, mostra que a pesquisa, entre os mestres desse grupo 
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pesquisado, volta seu olhar, quase que exclusivo, para os micros problemas que permeiam a 

sala de aula e o dia-a-dia do fazer docente.  

Questões macro como análise da organização curricular proposta, formação de 

professores, organização escolar e políticas públicas, voltadas para o Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática, ainda permanecem distantes das discussões mais recorrentes no 

contexto das pesquisas em ensino em Ciências pelos docentes do IFRN.  

Ao tratarmos das mudanças ocorridas na prática docente, foi possível identificar 

fatores de melhoria, em nível micro, tais como: mudanças na visão de ensino; mudança de 

percepção em relação aos objetivos e procedimentos de ensino; conhecimento, 

aperfeiçoamento e aplicação de novas metodologias; aperfeiçoamento na pesquisa; mudança 

de práticas em sala de aula; prática da autocrítica em relação ao ato de ensinar; conhecimento 

de novos referenciais teóricos e aprofundamento em referenciais já conhecidos; suprimento de 

algumas lacunas que vinham da formação inicial e reconhecimento da formação como 

processo.  

Em nível macro foi possível identificar dois principais aspectos de impacto: 1- 

participações em projetos e grupos de pesquisas ou organizações escolares similares. 2- 

contribuições em discussões que visam ao crescimento da Escola e o andamento das 

atividades escolares. 

O fortalecimento de grupos de pesquisas, na área de Ensino de Ciências e/ou Educação 

em Ciências no Instituto, poderá dar impulso a novas pesquisas que permitam avaliar 

problemas, tanto em nível micro, como macro, com possibilidades de propostas de mudança, 

na área de estudo em questão.  

Contamos, hoje, com um grupo de pesquisa com 11 pesquisadores e 04 estudantes, 

com perspectivas futuras de utilizar as ferramentas da Educação a Distância para 

implementação de uma especialização. Estamos, também, trabalhando em um projeto de 

publicação de um livro que reúne todos os trabalhos desenvolvidos, na área, por 

pesquisadores do IFRN, com o objetivo de tornar públicas as ações de pesquisas 

empreendidas, na área, até o momento e também no intuito de mobilizar mais pesquisadores 

em prol do desenvolvimento do Ensino de Ciências Naturais e Matemática, no Instituto. 

No momento dessa pesquisa, foi possível fazer um levantamento da titulação dos 

docentes da área de Ensino de Ciências Naturais e Matemática, em 11 Campi do IFRN
29

, o 

que nos permitiu chegarmos ao resultado que segue no gráfico 3.  

                                                 
29

 Veja o resultado por campi no apêndice. 
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Temos, hoje, no quadro efetivo
30

, 139 docentes atuando na área de Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática, sendo 23 doutores (16,5%), 69 mestres (49,5%), 35 especialistas 

(26%) e  somente 12 graduados (8%). Entre os mestres contabilizados, 13 (contamos com 

recentes aprovados em concursos públicos que não foram incluídos em nossa pesquisa 

inicial), são formados na área de Ensino de Ciências Naturais e Matemática. Contamos, ainda, 

com dois pedagogos com a mesma formação, porém existe uma demanda de 47 docentes 

(34%) que ainda precisam de formação stricto sensu em nível de mestrado. 

Compreendemos que a escolha de uma pós-graduação pelo docente é uma opção 

pessoal, porém somos favoráveis que se criem mecanismos de incentivo para que esses 

docentes, que ainda não são mestres, procurem a formação pós-graduada na área de Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática, por acreditarmos que essa formação oferece subsídios que 

podem ser utilizados para repensar, para além de suas práticas docentes, os cursos de 

licenciatura da área no próprio Instituto e ampliar a oferta de formação continuada e de 

capacitação para professores das esferas públicas municipais e estaduais. Poderíamos dizer 

que se vislumbra aqui uma perspectiva de reflexão que poderá fornecer novos impulsos para a 

formação inicial e continuada de futuros docentes nas disciplinas que compõem o Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática. 

 

 

 

                                                 
30

 Informações fornecidas pelas diretorias e pedagogias de cada Campus. 

Figura 03 - Gráfico dos Professores da área de ensino de Ciências Naturais e 

Matemática no IFRN, por titulação. 



141 

 

4 RECOMENDAÇÕES 

 

No decorrer da pesquisa, aqui empreendida, percebemos alguns pontos, uns positivos e 

outros negativos. Dentre os pontos positivos, está a busca constante da Instituição em oferecer 

várias oportunidades de formação pós-graduada, através de convênios diversos, a exemplo 

deste que foi objeto de nossa investigação. Atrelada a isso, a existência de uma 

regulamentação interna que garante financiamento, a redução de carga horária e o afastamento 

para a formação continuada constituem, também, fator de grande importância para 

impulsionar a elevação da formação de servidores, sejam eles docentes ou não. 

Dadas essas condições, o que nos chama a atenção como ponto negativo é certo 

relaxamento institucional, pelo menos no caso investigado, no tocante ao acompanhamento da 

formação dos servidores que se beneficiam das prerrogativas acima descritas. Utilizamos, 

como suporte para essa argumentação, a constatação de que, no convênio firmado entre IFRN 

e UFRN/CCET/PPGECNM para o mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, 

com oferta de 20 vagas, apenas 10 servidores conseguiram concluir o mestrado, mesmo com 

as condições dadas, ou seja, houve um aproveitamento de apenas 50% desse investimento.   

Dada, ainda, a necessidade de formação, tanto no grupo da área de Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática, como em outros, é preciso que a Instituição trabalhe com um sistema 

de acompanhamento que preveja contrapartidas, seja de retorno na pesquisa, no ensino e na 

extensão, contribuindo, assim, para o desenvolvimento institucional ou, no caso de abandono, 

de contrapartida financeira dentro dos valores investidos no servidor. 

Quanto à formação daqueles que permaneceram no mestrado em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática da UFRN/CCET/PPGECNM vemos como uma experiência positiva 

para o desenvolvimento da área, no contexto do Instituto, porém, ainda não é uma parcela 

representativa no grande grupo. Pensamos que novos convênios
31

 direcionados para o Ensino 

Ciências Naturais e Matemática poderiam ser firmados para atender os docentes que não têm 

mestrado. Essa ação fortaleceria as pesquisas já existentes e daria subsídios para o 

empreendimento de ações formativas para professores da Educação Básica das Redes 

                                                 
31

A título de informação, próximas a nós, temos três Universidades oferecendo formação stricto sensu nessa 

área: a Universidade Federal do Rio Grande do Norte  (UFRN), mestrado profissional, através do Programa que 

já conhecemos e que foi objeto de nossa investigação, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 

com o Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências, mestrado acadêmico e doutorado e a Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB), com o Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, mestrado 

profissional. Temos, também, com um bom nível de excelência, o Programa de Pós-graduação em Ensino de 

Ciências da Universidade de Brasília (UNB). 
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Públicas Municipal e Estadual, com foco no desenvolvimento do Ensino de Ciências Naturais 

e Matemática, grande preocupação desse nível de ensino. 
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APÊNDICE V - PROFESSORES DA ÁREA DE ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS 

E MATEMÁTICA NO IFRN, POR CAMPUS E TITULAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Professores de Ensino de Ciências da Natureza e Matemática por titulação - Campus 

Natal Zona Norte. 

 

Figura 3 - Professores de Ensino de Ciências da Natureza e Matemática por titulação - Campus 

Parnamirim. 
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Figura 1 - Professores de Ensino de Ciências da Natureza e Matemática por 

titulação - Campus Natal Central. 
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Figura 4 - Professores de Ensino de Ciências da Natureza e Matemática por titulação - Campus 

João Câmara.  
 

 

Figura 5 - Professores de Ensino de Ciências da Natureza e Matemática por titulação - Campus 

Ipanguaçu. 

 

Figura 6 - Professores de Ensino de Ciências da Natureza e Matemática por titulação - Campus 

Mossoró. 
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Figura 7 - Professores de Ensino de Ciências da Natureza e Matemática por titulação - Campus 

Santa Cruz. 

 

 

Figura 8 - Professores de Ensino de Ciências da Natureza e Matemática por titulação - Campus 

Paus dos Ferros. 

 

 

Figura 9 - Professores de Ensino de Ciências da Natureza e Matemática por titulação - Campus 

Macau. 
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Figura 10 - Professores de Ensino de Ciências da Natureza e Matemática por titulação - Campus 

Apodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Titulação Quantidade 

Doutores 23 

Mestres 69 

Especialistas 35 

Graduados 12 

Total 139 

Quadro 1 - Professores da área de Ensino de Ciências Naturais e Matemática no IFRN, por titulação. 
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Figura 11 - Professores de Ensino de Ciências da Natureza e Matemática por 

titulação – Campus Caicó. 

Figura 12 - Professores da área de Ensino de Ciências Naturais e Matemática no IFRN, por 

titulação. 


