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RESUMO 

 

A implantação de mestrados profissionais na área de Ensino de Ciências e 
Matemática pela CAPES constituiu uma perspectiva interessante, envolvendo 
incentivo institucional para atualização de docentes nessa modalidade de 
formação. Nesse sentido, objetivou-se mapear o perfil dos candidatos ao 
programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da 
UFRN (PPGECNM), desenvolver um banco de dados com descritores 
específicos para as dissertações produzidas e investigar sobre a criação do 
grupo de pesquisa em biologia e as dissertações produzidas pelos alunos 
formados neste curso de Mestrado. Esta dissertação conta com três tópicos, 
onde o primeiro intitula-se: “O ensino de ciências como elemento de 
investigação: emergência, aprimoramento e reflexos atuais”, fazendo uma 
breve descrição sobre a criação da pós-graduação do Brasil e a emergência de 
estudos em ensino de Ciências. O segundo tópico: “Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciências Naturais e Matemática-UFRN: perfil dos candidatos da área 
biológica’, mostra as características gerais do PPGECNM-UFRNe quem são os 
candidatos que procuram da área biológica deste Programa de Pós-
Graduação. No terceiro tópico. “A construção e consolidação do grupo de 
pesquisa em ensino de biologia no PPGECNM-UFRN”, foi feito um 
levantamento de dados sobre a criação do grupo de pesquisa em ensino de 
biologia, a partir da análise das produções acadêmicas dos docentes e dos 
mestres formados neste curso de Mestrado, envolvendo para estes, algumas 
entrevistas adicionais acerca da experiência na formação em ensino de 
biologia. Dados utilizados nestasinvestigações relacionadas a estes discentes 
correspondem  ao  produto técnico para ser utilizado em estudos de perfil de 
outros mestres/dissertações oriundos do PPGECNM/UFRN. A pesquisa mostra 
que: a existência de um maior número de cursos de pós-graduação na área de 
Ensino de Ciências proporciona uma maior produtividade acadêmica nas 
pesquisas sobre o tema; o surgimento de um grupo de pesquisa em ensino em 
biologia, vinculado a uma pós-graduação em ensino, constitui um atrativo para 
o fortalecimento de linhas de pesquisas em educação em ciências por parte de 
professores pesquisadores em outras áreas do saber; a permanente busca de 
candidatos da área de biologia pela pesquisa em ensino sinaliza a importância 
desse investimento, pois, se evidencia a necessidade de busca pela formação 
continuada de professores em exercício, com demandas de interesses nas 
investigações a partir de problemas reais oriundos da escola. 
 
Palavras-chave: Formação de professor. Educação continuada. Ensino de 
Ciências Naturais e Matemática. PPGECNM. Biologia. 
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ABSTRACT 

 

The deployment of master professionals in Mathematics and Science Teaching 
by CAPES provided an interesting perspective, involving institutional incentive 
to upgrade teacher training in this modality. In this sense, the objective was to 
map the profile of the candidates in the Graduate School of Natural Sciences 
and Mathematics UFRN (PPGECNM), develop a database with specific 
descriptors for dissertations and research the group creation biology research 
and dissertations produced by graduate students in the Master course. This 
thesis has three threads, where the first is entitled: "The teaching of science as 
part of research: emergency, improvement and current reflections", giving a 
brief description of the creation of graduate studies and the emergence of Brazil 
in Science education. The second topic: "Professional Masters in Teaching of 
Natural Sciences and Mathematics-UFRN: candidate profile the biological ', 
shows the general characteristics of PPGECNM-UFRN and who are the 
candidates seeking the biological area of the Graduate Program. The third 
topic. "The construction and consolidation of the research group in biology 
education in PPGECNM-UFRN", a survey was made of data on the creation of 
the research group in biology education from the analysis of academic 
productions of teachers and masters graduates this Masters course, for those 
involved, some additional interviews about the experience in training in biology 
education. Data used in these investigations related to these students 
correspond to the technical product to be used in other studies profile teachers / 
dissertations from the PPGECNM / UFRN. Research shows that: the existence 
of a larger number of postgraduate courses in the field of Science Education 
provides greater productivity in academic research on the subject, the 
emergence of a research group on education in biology, tied to a post degree in 
education, is an attraction to strengthen lines of research in science education 
by teachers researchers in other disciplines, the candidates seeking permanent 
area for research in biology education signals the importance of this investment 
because if shows the need to search for the continuing education of practicing 
teachers, demands with interests in investigations from real problems from 
school. 

 
 
Keywords: Teacher training. Continuing education.Teaching of natural 
sciences and mathematics.PPGECNM. Biology. 
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APRESENTAÇÃO 
 
O início da caminhada... 

Em 2004, passei no vestibular para Ciências Biológicas, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Ou seja, aos 20 anos, 

iniciei os primeiros passos para atingir um sonho: ser professora. Inicia-se 

assim o meu caminho.  

A primeira ponte parecia ser os laboratórios do Centro de Biociências. 

Então, resolvi atravessar a ponte: vou ser voluntária no Laboratório de Insetos 

Pragas, coordenado pelo professorJoão Maria. Foi muito bom, cheguei ao 

outro lado da ponte, mas, de longe, ao caminhar, observava que havia outra 

ponte, que ora parecia perto e ora distante. Até que um dia, a mão que me 

levaria a essa outra ponte estava na minha frente, no congressonordestino de 

genética, em Recife. Criei coragem, afinal não podia perder a oportunidade, 

respirei fundo, calcei botas de coragem revestidas de entusiasmo e perguntei 

como quem pede: Professora Kátia, posso participar do seu laboratório? E 

aresposta de pronto foi sim. E foi a partir desse novo lugar, que minha estrada 

de professora começa a acontecer. Fui bolsista, participei de muitos 

congressos, de projetos de extensões e fiz muitos amigos. E, um destes 

amigos, certo dia, diante do laboratório, me chama para dar aula em uma 

Escola Estadual localizada na rua em que moro. Caminho traçado, não 

precisava nem gastar muito das minhas botas. Não sou de perder 

oportunidades, e na hora, assumo o compromisso de estar em sala de aula na 

mesma semana.  

Temi, mas me preparei e ao chegar à escola me senti muito bem com a 

equipe diretiva e os demais professores. Mas, para ser docente, preciso dos 

alunos e assim meu teste de verdade era ir parasala de aula. Mais uma vez 

sabia que para enfrentar esse novo caminho precisava de conhecimento, afeto 

e coragem. Os dois primeiros sempre tive, a coragem precisava ser testada e 

assim respirei fundo e entrei em uma sala de aula com 40 alunos, de 11 a16 

anos e eu adorei! Assim, como quem atravessa uma ponte com arco-íris e 

acha um pote cheio de mel, dei meus primeiros e inesquecíveis passos para a 

minha vida, sonho e luta de ser professora.  
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 Fui muito feliz nos dois anos que atuei como professora nesta escola. 

Nela desenvolvi projetos de educação ambiental, aulas de campo e feiras de 

ciências.  

Ao terminar este período como professora estagiária, formei-me na 

Licenciatura em Ciências Biológicas e iniciei as atividades de docente em uma 

escola privada em Parnamirim. E percebi que não queria continuar apenas no 

laboratório, o meu caminho precisa de troca, de olhares, de sorrisos e lágrimas 

que só acontecem quando um sujeito encontra outroe se encantam pelo 

processo de ensinar e aprender. Assim, ao terminar o bacharelado, seis meses 

após a licenciatura e a Especialização em Educação e Sustentabilidade 

Ambiental já sabia que o meu caminho era a sala de aula. E mais uma vez 

precisei atravessar outra ponte: o Mestrado de Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática da UFRN.  

Parecia uma ponte longa e alta, muito alta, o cume de um lugar 

mágico, um espaço de sonhos e esperanças. Novamente, fui buscar meu pote 

de mel. Estudei bastante e conquistei a aprovaçãono concurso para professora 

de Ciências da rede municipal de Parnamirim. Em fevereiro de 2010, assumo 

oito turmas do 6º ao 9º anos, mas nessa escola percebo que a maioria dos 

alunos não apresenta motivação para os estudos nem são estimulados pelos 

pais para estudar. Por isso, continuo em busca de estudar mais para 

compreender as dificuldades apresentadas por esses alunos e para tentar 

motivá-los. Talvez, por esses estímulos que tento fazer em sala de aula, sou 

premiada no final do ano letivo sendo madrinha da turma do 9º ano. 

 Pelo fato de estar em sala de aula no mesmo período que eu entro no 

mestrado, torno-me bolsista do projeto do Observatório da Educação 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”, na qual englobam a produção acadêmica da pós-graduação em 

Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e da Universidade estadual da Paraíba (UEPB). Este projeto, 

apresenta como objetivo geral mapear o perfil dos candidatos ao programa de 

Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, inseriram-se 

três mestrandos, três graduandos, três professores da rede de ensino também 
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egressos do PPGECNM e uma coordenadora. Em função desse projeto, foi 

feito um pequeno recorte objetivando mapear o perfil dos candidatos ao 

programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da 

UFRN, desenvolver um banco de dados com descritores específicos oriundos 

de pontos-chave das dissertações produzidas na Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática da UFRN e identificar as dificuldades e 

facilidades dos egressos na utilização do produto desenvolvido no PPGECNM, 

na escola em que atua;identificar possíveis novas temáticas de pesquisa para o 

PPGECNM a partir da demanda dos egressos.  

Para responder tais objetivos, esta dissertação está organizada em três 

tópicos. No tópico1, intitulado “O ensino de ciências como elemento de 

investigação: emergência, aprimoramento e reflexos atuais”, faz-se uma breve 

descrição acerca da criação da pós-graduação no Brasil destacando sobre a 

emergência de estudos em ensino de ciências;as especificidades sobre a 

criação da área de Ensino de Ciências e Matemática; os programas de pós-

graduação como pontos de partida para o aprimoramento das pesquisas em 

ensino de ciências; os fatores, marcos e condições favoráveis à constituição da 

Área (46) de ensino de Ciências e Matemática; as características emergentes 

da formação dos pesquisadores; primeiros cursos de pós-graduação na área 

de Ensino de Ciências e Matemática no mestrado acadêmico; a trajetória das 

pesquisas em ensino de Ciências e sua expressão dentro da área de Ensino de 

Ciências e Matemática; as contribuições da pós-graduação, mestrado 

acadêmico e profissional para os referenciais numéricos brasileiros; as 

controvérsias na criação da área de Ensino de Ciências na CAPES, na posição 

atual e oMestrado Profissional como uma perspectiva ampla e ousada.  

No tópico2, intitulado “Mestrado Profissional em ensino de Ciências 

Naturais e Matemática-UFRN: perfil dos candidatos da área biológica”, 

mostrou-se as características gerais do PPGECNM-UFRNequem são os 

candidatos da área biológica que procuram o Programa de pós-graduação em 

Ensino de Ciências e Matemática numa universidade do Nordeste. 

No tópico3, intitulado “A construção e consolidação do grupo de 

pesquisa em ensino de biologia no PPGECNM-UFRN”,descreveu-se sobre o 

programa de pós-graduação em Ensino de Ciências naturais e Matemática da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGECNM/UFRN)e abordou-se 
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sobre a criação do grupo de pesquisa em ensino de biologia no PPGECNM a 

partir dos docentes e os mestres em ensino de biologia no PPGECNM/ UFRN. 

Cada tópico descrito acima está estruturado em considerações 

introdutórias, desenvolvimento contemplando aspectos de investigação, 

referenciais sinalizando discussões sobre os dados informados, como também 

destaques que contemplam algumas considerações finais. 
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1 O ENSINO DE CIÊNCIAS COMO ELEMENTO DE INVESTIGAÇÃO: 
EMERGÊNCIA, APRIMORAMENTO E REFLEXOS ATUAIS 

 

1.1 A CRIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO DO BRASIL E A EMERGÊNCIA NA 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

“O avanço explosivo do conhecimento está marginalizando os povos 

que não dispõem de uma infraestrutura de pesquisa à formação de recursos 

humanos de alto nível e uma educação científica universal” (ZANCAN, 2000, 

p.3). Esta afirmação, segundo a autora, é urgente à mudança do sistema de 

ensino fundamental, médio e superior para capacitar melhor o homem para o 

mercado de trabalho, altamente dependente de aprender contínuo. 

Zancan (2000) destaca que, nos últimos 30 anos, foi visualizada a 

criação da pós-graduação e o país vivenciou/vivencia a formação de recursos 

humanos em todas as áreas do conhecimento. Assim, “a pesquisa científica 

dentro da universidade desempenha papel importante não só na produção de 

novos conhecimentos, mas também na sua capacidade de tornar acessíveis 

aos estudantes os avanços contínuos do saber”(MEIS, 1996, p.33) e, em 

contrapartida trazem grandes benefícios para a sociedade. Nesse contexto, 

lembra Goergen (1998) que, um dos eixos importantes da problemática “ciência 

e sociedade” encontra-se no ensino de ciências. 

É na perspectiva do enfoque relacionando o ensino de ciências com o 

elemento valioso da investigação, que se ressaltam as contribuições dos 

pesquisadores e movimentos brasileiros envolvidos com a temática do ensino 

de ciências. Em destaque especial, são notórias as pesquisas de Moreira 

(2004), Nardi (2005) e Megid Neto (2007). 

Destaques a Moreira (2002) são dados ao se abordar sobre os 

primeiros cursos de pós graduação em ensino de ciências na abordagem 

acadêmica. 

Vê-se em Moreira (2004) questões sobre as problemáticas acerca de 

uma valorização maior em torno das pesquisas relacionadas em suas 

especificidades sobre o mestrado profissional em ensino. 

Enfatizando as contribuições de Nardi (2005), ressaltam-se os 

conteúdos informativos sobre o ensino de ciências no Brasil, a instalação da 
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pós-graduação em ensino de ciências e sua consolidação enquanto área 

reconhecida. Também se ressalta as considerações favoráveis à criação desta 

área, além de expor características que emergiram na formação dos 

pesquisadores e as consequências em termos de produto científico e 

limitações para o seu crescimento. 

Nardi (2005) aborda que a origem dos estudos sobre ensino de 

Ciências no Brasil, antes mesmo da instituição dos cursos de pós-graduação, 

está relacionada com o movimento de reforma desse ensino no pós-guerra 

(1950-1960), deflagrado principalmente nos EUA e Inglaterra. Esse movimento 

teve forte repercussão no Brasil, onde se empreenderam várias reformas entre 

1950 e 1970. Assim, Nardi (2005, p.92) menciona: 

 
Os reflexos deste movimento de inovação parecem coincidir com o 
surgimento dos programas de pesquisa em ensino de Ciências no 
Brasil, no início da década de 1960. Esses programas de pesquisa 
foram uma resposta à crescente inquietação de docentes e 
pesquisadores com a ausência de materiais nacionais de apoio ao 
docente de Ensino fundamental e médio, uma vez que a aplicação 
dos projetos americanos e ingleses traduzidos e implantados no 
Brasil, por não corresponderem às expectativas (peculiaridades) da 
cultura nacional, assim como nos países de origem, redundaram em 
fracasso. 
 
 

Nesse sentido, este tópico tem como objetivo identificar pontos 

significativos destacados por diversos autores sobre o percurso do ensino de 

ciências enquanto campo do saber necessário para a investigação científica.  

 
1.2 PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO COMO LÓCUS PARA FOMENTAR 
PESQUISAS EM ENSINO DE CIÊNCIAS 
 

Com a instalação dos primeiros programas de pós-graduação em 

Educação e em decorrência da necessidade de adequação dos conteúdos de 

ensino na área de ciência, a partir da segunda metade da década de 60, 

abrem-se as perspectivas para a produção de pesquisas também direcionadas 

à Educação em Ciências.  

Entre o final dessa década e início dos anos 70, constituem-se na 

Universidade de São Paulo (USP) e na Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), as primeiras linhas de pesquisa/Programas de pós-graduação 

stricto sensu específicas na área. Segundo informa Megid Neto (2007), na 

Universidade de São Paulo, implantou-se o programa de Mestrado em Ensino 
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de Ciências, parceria entre a Faculdade de Educação e o Instituto de Física. Já 

na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) instituiu-se a linha de 

pesquisa em Ensino de Física, inserida no programa de Mestrado do Instituto 

de Física. E, os primeiros trabalhos de pós-graduação na área datam de 1972, 

com três teses de doutorado defendidas na USP (duas na Faculdade de 

Educação e uma no Instituto de Física), três dissertações de mestrado 

defendidas no Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), e outras três dissertações defendidas na UFRGS, uma na 

Universidade de Brasília (UnB) e uma na Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC-RJ).    

Desde então, vêm sendo implementados novos programas ou linhas de 

pesquisa na área, configurando, cada vez mais, um aporte significativo de 

conhecimentos que, direta ou indiretamente, buscam influir sobre o sistema 

educacional brasileiro com vistas a sua melhoria, em especial, no âmbito da 

educação científica escolar (MEGID NETO, 2007). Este autor ainda destaca 

que, além da forte participação do programa de pós-graduação em Educação, 

sediados em Faculdades ou Centro de Educação e, de alguns programas do 

campo da Educação em Ciências existentes desde a década de 1970, nos 

anos 2000, surgiram vários cursos de pós–graduação específicos, estimulados 

pela criação da Área de Ensino de Ciências e Matemática (Área 46) da 

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

Segundo o documento Brasil (2009), a instituição da Área de Ensino de 

Ciências e Matemática é resultado do esforço de físicos, químicos, 

matemáticos, biólogos, geólogos em colaboração com profissionais de outras 

áreas, das chamadas Ciências Humanas, como psicólogos, filósofos, 

historiadores, sociólogos, pedagogos, antropólogos que, nas últimas décadas, 

dedicaram-se, de forma inter/multidisciplinar, ao estudo de questões 

relacionadas ao ensino e à aprendizagem de disciplinas da área, tais como 

Ciências, Química, Matemática e Geociências. 

Moreira (2002) informa que a Área de Ensino de Ciências e Matemática 

foi criada em setembro de 2000, depois de praticamente um ano de 

discussões. Participaram dessas discussões iniciais os professores 

pesquisadores em Educação em Ciências e Matemática Rômulo Lins 

(UNESP/Rio Claro), Nélio Bizzo (USP), Roque Moraes (PUCRS), Roberto 
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Nardi (UNESP/Bauru), Oto Neri Borges (UFMG), Maurício Pietrocola (UFSC) e 

Marco Antonio Moreira (UFRGS). 

 
1.3 ALGUNS ASPECTOS RELACIONADOS À CONSTITUIÇÃO DA ÁREA DE 
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 

De acordo com Nardi (2005), em seu artigo “A área de ensino de 

Ciências no Brasil: fatores que determinaram sua constituição e suas 

características segundo pesquisadores brasileiros”, diversos foram os motivos 

ou condições favoráveis à constituição da área de ensino de Ciências no Brasil. 

Dentre estes, destacam-se: I) Criação de projetos de Ensino, com a 

implantação, tradução e aplicação, nos cursos de licenciaturas e nas escolas 

de ensino médio do país, nas décadas de 1960 e 1970, e de projetos 

estrangeiros como “Physical Science StudyCommitec” (PSSC), “Biological 

Science Curriculum Study” (BSCS), “Chemical Bond Approach” (CBA), 

“IntroductoryPhysical Science” (IPS), “Harvard” e outros. II) Existência de 

políticas públicas nacionais de fomento à pós-graduação, à pesquisa e aos 

projetos de ensino de Ciências e Matemática, como também à expansão do 

número de vagas nos cursos superiores em função da demanda dos egressos 

do colégio. III) Existência do projeto CAPES/Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT) / Subprograma de 

Educação para a Ciência (SPEC).IV) Criação dos programas de pós-graduação 

em Ensino de Ciências no Brasil. V) Contribuições das faculdades de 

Educação. no apoio à formação dos primeiros doutores na área. VI) Existência 

de movimentos para a melhoria do ensino vinculado ao resultado insatisfatório 

obtido pelo ensino de Física nos cursos secundários e superiores. VII) 

Mobilização das sociedades científicas, entre elas, a Sociedade Brasileira para 

o Progresso da Ciência (SBPC), a Sociedade Brasileira de Física (SBF) e a 

Sociedade Brasileira de Química (SBQ). VIII) Incremento da pesquisa em 

ensino de Ciências por si mesma. IX) Emergência de esforços pontuais, ou 

iniciativas individuais de pesquisadores de diversas áreas científicas. X) 

Fomento aos eventos iniciados pelas sociedades científicas na década de 

1970. XI) Surgimento de publicações periódicas da área de Ciências. 

Todas estas considerações explicitadas por Nardi contribuem para 

entendermos como ocorreu a constituição da área de Ensino de Ciências e 
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Matemática. Além disso, nos mostra maneiras que fazem com que a área 

continue expandindo-se como a necessidade dos docentes derealizarem 

pesquisas em ensino de Biologia, Química, Física e Matemática, por exemplo. 

Sendo assim, elas devem ser divulgadas em eventos, pois auxiliam na 

divulgação da área.  

Devido às políticas públicas nacionais de fomento àpós-graduação em 

2000, é aprovado a Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática da UFRN. 

Outro ponto interessante é que no curso de Ciências Biológicas, 

presencial ou a distância da UFRN, atualmente é oferecida a disciplina de 

Instrumentação para o ensino de Ciências e Instrumentação para o ensino de 

Biologia. Estas disciplinas foram criadas com o intuito de orientar os 

licenciandos para uma melhoria no ensino de Ciências. 

 
1.4 CARACTERÍSTICAS EMERGENTES DA FORMAÇÃO DOS 
PESQUISADORES EM ENSINO DE CIÊNCIAS  
 

Nardi (2005, p.391) destaca as características mais citadas pelos 

pesquisadores entrevistados sobre a área de Ensino de Ciências no Brasil. E 

são, na ordem, como explicitadas no artigo, as seguintes: 

 
I) A inter ou multidisciplinaridade da área; II) o papel dos 
conhecimentos específicos nas atividades de pesquisa e na docência; 
III) seu caráter de pesquisa aplicada ou de pesquisa e 
desenvolvimento; e em função disso, sua classificação como Ciências 
Humanas Aplicadas ou Ciências Sociais Aplicadas. No caso dos 
pesquisadores que ingressaram mais tarde na área, ou tiveram 
relacionamento estreito com pesquisadores estrangeiros percebe-se, 
IV) uma concepção e avaliação sobre a pesquisa mais próxima de 
modelos advindas do exterior, em função de suas formações 
acadêmicas. Também encontram-se referências a outros temas, 
como: V) a presença da História e Filosofia da Ciência na pesquisa 
em ensino de Ciências; VI) A diversidade de perspectivas em termos 
de objetos de pesquisa, referenciais teóricos, referenciais 
metodológicos e outros aspectos relevantes e VII) a tensão (antiga) 
para definir o lócus da pesquisa nessa área: mais próximo da área de 
“conteúdos” e de seus referenciais epistemológicos ou histórico-
filosóficos ou mais próximo dos aportes que marcam a área da 
“Educação” (Psicologia, Sociologia). 

 
Esta citaçãoexplícita que entre as características mais citadas pelos 

pesquisadores da área de Ensino de Ciências no Brasil encontram-se a inter ou 

a multidisciplinaridade da área.  
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1.5 MESTRADO ACADÊMICO: PRIMEIROS CURSOS NA ÁREA DE ENSINO 
DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 

O primeiro curso aprovado pela área de Ciências e Matemática, em 

outubro de 2000, foi o Mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências, 

desenvolvido conjuntamente pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e 

Estadual de Feira de Santana (UEFS). Nessa mesma oportunidade, foi 

apreciada a proposta de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), à qual foi recomendada visita de 

assessoria que foi realizada pelos professores Rômulo Lins (UNESP-Rio Claro) 

e Roque Moraes (PUC-Rio Grande do Sul) (MOREIRA, 2002). 

Ao longo de 2002, foram feitas várias visitas de assessoria às 

instituições interessadas em propor programas de pós-graduação em Ensino 

de Ciências e Matemática. Foram também apreciadas inúmeras solicitações de 

apoio para pós-doutorado, "doutorado sanduíche", doutorado no exterior, 

participação e organização de congressos de pesquisadores interessados na 

área. Além disso, Moreira (2002) destaca que se deu continuidade ao 

refinamento dos critérios de qualidade e à classificação dos periódicos, 

congressos e revistas da área de Ensino de Ciências e Matemática. 

A área foi iniciada com apenas sete programas de pós-graduação, 

avançou consideravelmente, congregando em 2010, 60 programas e 78 cursos 

dentre os cerca de 2900 programas e 4300 cursos de pós-graduação que 

foram avaliados no período de 19 de julho a 19 de agosto de 2010 na CAPES, 

em Brasília. 

Moreira (2007, p. 36-38) relaciona algumas dificuldades pertinentes, 

para a área de Ensino de Ciências e Matemática. Entre elas temos: 

 
• Poucas publicações em periódicos arbitrados e bem classificados 
no Qualis da área; a tradição da Área ainda é de publicar em anais de 
congressos, sendo esta a sua maior dificuldade. E para, de fato, 
consolidá-la, é preciso reverter esta tendência. Outra dificuldade no 
setor de publicação é a questão dos livros. Atualmente, livros e 
capítulos de livros estão situados depois de artigos e trabalhos 
completos em anais porque normalmente não passam por processos 
de arbitragem.  
• Falta de maior diferenciação entre mestrados acadêmicos e 
mestrados profissionais. O mestrado acadêmico deve ser voltado 
para a pesquisa, para a formação do pesquisador enquanto o 
profissional, para o desenvolvimento, para a alta qualificação de 
professores em serviço. 
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• Confusão entre pós-graduação e extensão. Importa, certamente, 
que os programas de pós-graduação desenvolvam atividades de 
extensão, sendo, porém, necessário de que no mestrado acadêmico 
a prioridade seja a pesquisa em ensino de ciências e matemática, e 
no profissional, o foco deve estar na qualificação pós-graduada dos 
professores, e nos produtos educacionais dissemináveis na educação 
básica e superior. 
• Consultores pouco críticos nos pareceres sobre auxílio viagem, 
apoio a eventos, bolsas de estágio pós-doutoral, e outros 
mecanismos de apoio da CAPES.  
• Falta de discernimento sobre o pós-doutoramento. Há 
pesquisadores que consideram como pós-doutoramento um estágio 
de dois meses no exterior e outros, como título acadêmico.  
• Falta de entendimento da comunidade de cientistas e matemáticos 
sobre o que é a Área de Ensino de Ciências e Matemática.  
 

As cinco primeiras dificuldades apresentadas acima, sobre a área de 

ensino de ciências e matemática, são classificadas como interna, pois elas 

mostram as dificuldades enfrentadas pelos próprios pesquisadores da área, 

enquanto que a sexta e última, são classificadas como tendo uma dificuldade 

de origem externa, uma vez que é a visão dos outros pesquisadores sobre a 

área. 

Além disso, estas dificuldades permitem compreendermos que os 

programas de pós-graduação na área sejam orientados por diretrizes e critérios 

estabelecidos e que o produto final da pesquisa da área de ensino de ciências 

e matemática seja aplicável nas instituições de ensino. 

 
1.6 O MESTRADO PROFISSIONAL: UMA PERSPECTIVA AMPLA E OUSADA 
 

Para Maldaner (2008), a implantação de mestrados profissionais na 

área de Ensino de Ciências e Matemática da CAPESconstituiu uma perspectiva 

interessante, sendo necessária a criação de um programa amplo e ousado, 

envolvendo incentivo de formação de docentes para essa modalidade de 

mestrado, com bolsa de estudo, apoio institucional por parte das escolas e 

secretarias. No entanto, esse autor informa que, inicialmente, foram poucos os 

cursos de mestrado profissional, mas a perspectiva é a de que o número 

desses cursos possa ser ampliado. A visão é a seguinte: 

 
Esta modalidade é uma das mais promissoras quando se trata de 
formação de professores em serviço, pois pode permitir um 
incremento no nível de compromisso e competência na educação 
básica. Para que isso aconteça, é importante, também, que os 
empregadores compreendam e valorizem o nível de formação 
conquistado por alguém que realizou um bom mestrado profissional. 
As instituições de educação superior e as comunidades científicas 
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também precisam superar preconceitos em relação à modalidade de 
cursos de mestrados profissionais. Sabe-se, por outro lado, que 
cursos rápidos e de curta duração não têm produzido resultados 
duradouros para a melhoria da educação nas escolas (MALDANER, 
2008, p. 276-277). 
 

No Brasil, o encaminhamento dado para as mudanças nas aspirações 

e no perfil do público de cursos de pós-graduação foi a regulamentação do 

mestrado profissional. Essa modalidade de mestrado é baseada no de 

natureza acadêmica e procura atender a demanda de conhecimento dos 

alunos que precisam aplicar, de maneira mais direta, a teoria científica à prática 

do dia-a-dia de seu ambiente de trabalho (GOUVÊA; ZWICKER, 2000). 

Segundo Ribeiro (2005), o que diferencia o Mestrado Acadêmico (MA) 

do Mestrado Profissional (MP) é o perfil dos candidatos e o foco de atuação, 

chamando atenção para o fato de que, enquanto o mestrado acadêmico forma 

pesquisadores e docentes, o profissional qualifica para o mercado de trabalho. 

O objetivo da oferta de mestrados profissionais, nas diferentes áreas, deve 

permitir mais rápida transferência do conhecimento científico para a sociedade, 

capacitando profissionais que aumentem a competitividade das empresas. 

Porém, quando se trata do ensino público e de um projeto de MPda área de 

Ensino desenvolvido em escola pública, esse objetivo soa no mínimo 

inadequado, mas encontra sentido na esfera da educação privada. 

A principal diferença entre o MA e o MP é o produto, isto é, o resultado 

almejado. No MA, pretende-se, pela imersão na pesquisa, formar, em longo 

prazo, um pesquisador. Já no MP também deve ocorrer a imersão na pesquisa, 

e ainda formar alguém que, no mundo profissional externo à academia, saiba 

localizar, reconhecer, identificar e, sobretudo, utilizar a pesquisa de modo a 

agregar valor a suas atividades.  

Para Moreira (2004), o Mestrado Profissional em Ensino (MPE) deverá 

ter caráter de preparação profissional na área docente, focalizando o ensino, a 

aprendizagem, o currículo, a avaliação e o sistema escolar. Deverá, também, 

estar sempre voltado explicitamente para a evolução do sistema de ensino, 

seja pela ação direta em sala de aula, seja pela contribuição na solução de 

problemas dos sistemas educativos, nos níveis fundamental e médio. 

De acordo com a Portaria normativa nº 17, de 28 de dezembro de 

2009, no Art. 4º, são objetivos do mestrado profissional: 
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I - capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática 
profissional avançada e transformadora de procedimentos, visando 
atender demandas sociais, organizacionais ou profissionais e do 
mercado de trabalho; 
II - transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas 
específicas e de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento 
nacional, regionaloulocal; 
III - promover a articulação integrada da formação profissional com 
entidades demandantesdenaturezasdiversas,visando 
melhoraraeficáciaeaeficiênciadasorganizaçõespúblicaseprivadasporm
eiodasoluçãodeproblemasegeraçãoeaplicaçãode 
processosdeinovaçãoapropriados; 
IV- contribuir para agregar competitividade e aumentar a 
produtividade em empresas, organizações públicas e privadas 
(BRASIL, 2009, p. 21). 
 

Além destes aspectos, Moreira e Nardi (2009, p. 2-3)destacam pontos 

característicos sobre o mestrado profissional na área de Ensino de Ciências e 

Matemática, com os seguintes esclarecimentos:  

 
a) População-alvo: cuja prioridade são professores em exercício, 
apesar de abrir a possibilidade para recém-formados no caso das 
vagas não serem preenchidas;  
b) A duraçãodo curso: em função do corpo discente constituir de 
professores em exercícios e, estes não devem abandonar as 
atividades profissionais, a duração poderá ser de até 36 meses;  
c) As atividades didáticas: poderão ser concentradas em um ou mais 
dias da semana, e em períodos de férias, para viabilizar a 
participação dos professores em exercício. 
d) Os componentes curriculares de caráter conteudista: a estrutura 
curricular deverá ter de 30 a 50% da carga horária total do curso com 
componentes curriculares obrigatórios de conteúdo de Ciências ou 
Matemática, com ementas próprias e bibliografia atualizada, 
direcionadas ao ensino, enfatizando a contextualização, a 
fenomenologia e transposição didática.  
e) Produto, resultado da dissertação ou trabalho de conclusão do 
curso: este é apoiado em portaria normativa da CAPES. 
 

De acordo com o3º inciso da Portaria Normativa nº 17, de 28 de 

dezembro de 2009: 

O produto da dissertação do mestrado profissional poderá ser 
apresentado em diferentes formatos, tais como dissertação, revisão 
sistemática e aprofundada da literatura, artigo, patente, registros de 
propriedade intelectual, projetos técnicos, publicações tecnológicas; 
desenvolvimento de aplicativos, de materiais didáticos e instrucionais 
e de produtos, processos e técnicas; produção de programas de 
mídia, editoria, composições, concertos, relatórios finais de pesquisa, 
softwares, estudos de caso, relatório técnico com regras de sigilo, 
manual de operação técnica, protocolo experimental ou de aplicação 
em serviços, proposta de intervenção em procedimentos clínicos ou 
de serviço pertinente,projeto de aplicação ou adequação tecnológica, 
protótiposparadesenvolvimento ou produção de instrumentos, 
equipamentos e kits, projetos de inovação tecnológica, produção 
artística, sem prejuízo de outros formatos, de acordo com a natureza 
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da área e a finalidade do curso, desde que previamente propostos 
eaprovados pelaCAPES (BRASIL, 2009, p. 3-4). 
 

Embora esteja bem estabelecida a caracterização do mestrado 

profissional na CAPES, segundo Menandro (2010), o MP enfrenta tensões 

atuais em comparação com o MA. Mesmo tendo recebido o nome profissional 

ao invés de profissionalizante para não associá-lo à formação de nível médio 

de ensino, essa denominação parece diminuir a sua real função na trajetória do 

pesquisador porque ainda gera dúvidas e receios quanto a formação para a 

pesquisa. 

 
1.7 ESPECIFICIDADES SOBRE A CRIAÇÃO DA ÁREA DE ENSINO DE 
CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 

De acordo com Brasil (2011), um panorama síntese, da criação de 

programas de pós-graduação na modalidade do mestrado profissional em 

ensino de Ciências e Matemática no Brasil encontra-se explicitado na figura 1. 

 

 

Figura 1 – Expansão do número de programas depós-graduação em Ensino de 
Ciências e Matemática no período de 2000 a 2010 

Fonte: Brasil, 2011 
 

A visibilidade de um aumento crescente na criação de programas a 

cada ano mostrado na figura 1, desde o ano de 200, variando de 2 a 12 

programas por ano, mostra a expansão dos programas na área até 2010, 

destacando-se o último triênio (2007-2009). Como de grande expressividade 

em termos de número de programas. Representa, esse triênio, quase 50% do 

total de programas de uma década. Tal expansão certamente é indicativa do 

crescimento da área nas últimas décadas e da demanda no país.  

A intensificação das produções científicase a criação de programa de 

mestrado e doutorado com características próprias foi fator decisivo para que 
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ocorresse no ano de 2000, a instalação de um novo Comitê de Área na 

CAPES, o comitê de Ensino de Ciências e Matemática. Com o acúmulo de 

conhecimentos gerados nesse campo do conhecimento, surge também a 

preocupação com o mapeamento e organização dessa produção, e são 

criados, por exemplo, o acervo de Teses e Dissertações sobre o Ensino de 

Ciências, do Centro de Documentação sobre o Ensino de Ciências (CEDOC). 

O crescimento da produção da área levou também à sugestão de criação de 

uma rede de informação especializada para organização e compartilhamentodo 

conhecimento produzido, bem como das diretrizes para a criação de facilidades 

de acesso e uso da informação por meio eletrônico (apud CAPES, 2011). 

Com relação à distribuição dos programas de pós-graduação pelas 

regiões do país, vê-se na figura 2 a explicitação de seus respectivos cursos, 

envolvendo, Mestrado Acadêmico (M), Mestrado Profissional (F), e Doutorado 

(D). 

 

Figura 2 – Distribuição geográfica dos programas por regiões do país e 
modalidades 

Fonte: Brasil, 2010 
 

Pela figura 2 percebe-se uma concentração maior tanto do mestrado 

acadêmico como mestrado profissional na região Sudeste referente à área de 

Ensino de Ciências e Matemática.  

Com relação exclusiva aos mestrados profissionais, o levantamento 

feito em documentos da CAPES (2011) demonstrado na tabela a seguir, 

ressalta os programas e o respectivo ano de criação e instituição ao qual são 

vinculados. 
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Tabela 1 – Dados da CAPES (2011) mostrando o ano de início e vínculo 
institucional dos Mestrados Profissionais na área de Ensino de Ciências e 

Matemática1 

Sigla/Instituição Programa Início 
PUC/ SP Educação Matemática 2001 
UFRN Ensino de Ciências Naturais e Matemática  2002 
CEFET/ RJ Ensino de Ciências e Matemática  2003 
UNB Ensino de Ciências  2003 
UNIFESP Ensino em Ciência da Saúde  2003 
UNICSUL Ensino de Ciências e Matemática 2004 
UNIFRA Ensino de Física e de Matemática  2004 
UFRGS Ensino de Matemática  2005 
PUC/ MG Ensino  2005 
UFRGS Ensino de Matemática  2005 
UEA Ensino de Ciências da Amazônia  2006 
UNIPLI Ensino de Ciências da Saúde e Meio Ambiente 2006 
UEPB Ensino de Ciências e Matemática  2007 
UFMS Ensino de Ciências 2007 
UniFOA Ensino em Ciências da Saúde e Meio Ambiente  2007 
UNIGRANRIO Ensino das Ciências 2007 
UNIVATES Ensino de Ciências Exatas  2007 
IFRJ Ensino de Ciências 2008 
UFC Ensino de Ciências e Matemática 2008 
USS Educação Matemática 2008 
UTFPR Ensino de Ciência e Tecnologia 2008 
UFOP Educação Matemática  2008 
UFRJ Ensino de Física  2008 
UFSCAR Ensino de Ciências Exatas 2008 
FURB Ensino de Ciências Naturais e Matemática 2009 
UFJF Educação Matemática 2009 
URI Ensino Científico e tecnológico  2009 

Fonte: Autoria própria. 

De acordo com a tabela 1, houve um acréscimo a cada ano, do número 

de mestrados profissionais criados no país na área de Ensino de Ciências e 

Matemática, reflexo da relevância estratégica da formação de recursos 

humanos. Chama-se a atenção ainda, para o ano de criação do Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PPGECNM-UFRN),lócus de nosso 

estudo, constituindo-se como o primeiro mestrado profissional do Nordeste do 

Brasil. 

Segundo evidenciando pela CAPES (triênio 2007-2009), no Brasil, 

foram avaliados 53 mestrados na área de Ensino de Ciências e Matemática. 

Destes,seis (11%) apresentam mestrado acadêmico e profissional. Outra 

                                                           
1 Para efeito desta dissertação considerou-se a criação dos programas até março de 2012. 
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informação relevante,é que apenas programas com cursos de doutorado 

também possuem mestrado acadêmico. 

O crescente número de mestrados profissionais é uma indicação de 

que esta modalidade está sendo estimulada, talvez por valorização da 

formação derecursos humanos de profissionais em exercício. Outra 

característica é queo estudante do mestrado profissional, em sua maioria, não 

recebe bolsas. 

 
1.8 STATUS ATUAL DA ÁREA DE ENSINO DE CIÊNCIAS NA CAPES 
 

A área de Ensino de Ciências e Matemática, chamada 46, deixa de 

existir sendo transformada na área de “Ensino”, em abril de 2011. Na ocasião, 

foi vivenciada nova eleição do representante dos Programas de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências e Matemática junto a CAPES. A eleição, 

iniciada no final de 2010, ocorre por meio de consulta aos programas de pós-

graduação, bem como às associações e sociedades científicas e de pós-

graduação, teve continuidade no dia 15 de março de 2011, durante reunião do 

Conselho Técnico Cientifico da Educação Superior (CTC), realizada na sede da 

CAPES (BRASIL, 2011). 

Como previsto, no estatuto, é atribuição do CTC, considerando as 

indicações advindas da consulta, elaborar listas tríplices a serem submetidas 

ao presidente da CAPES para escolha e nomeação, por um período de três 

anos, dos novos Coordenadores de Área. 

Sendo assim, os Coordenadores de Área, designados para um 

mandato de três anos, representam a comunidade acadêmico-científica da sua 

área na CAPES e são representantes da agência junto a esta comunidade. 

Este grupo desempenha as seguintes funções: coordenam as atividades dos 

consultores no acompanhamento e na avaliação de programas e cursos de 

mestrado e doutorado das respectivas áreas; participam do permanente debate 

e definição da política nacional de desenvolvimento da pós-graduação, da 

pesquisa, e da gestão acadêmico-científica dentro da perspectiva mais ampla 

das necessidades e interesses nacionais. 

Em 2011 a área 46, de Ensino de Ciências e Matemática, deixa de 

existir na CAPES passando à grande área de Ensino, a qual inclui todos os 

mestrados profissionais e outras áreas do conhecimento que pouca relação 
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possui com o Ensino de Ciências e Matemática, sendo coordenada pelo 

Professor Doutor Antônio Carlos Pavão. 

 
1.9 AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE CURSOS E VALORIZAÇÃO DAS 
PESQUISAS EM ENSINO  
 

As discussões em torno da pós-graduação em Ensino de Ciências em 

nível de mestrado acadêmico, desde a criação da área de Ensino de Ciências e 

Matemática na Capes e a implementação do mestrado profissional tem 

proporcionado, então, um maior valor às pesquisas no contexto de ensino-

aprendizagem. 

A evidência de um maior número de cursos de pós-graduação na área 

de Ensino de Ciências proporciona, em consequência, uma maior 

produtividade acadêmica nas pesquisas sobre o tema. O crescimento da pós-

graduação está vinculado à proposta do programa; adequação e abrangência 

das áreas de concentração; adequação e abrangência das linhas de pesquisa; 

proporção de docentes, pesquisadores, discentes-autores; adequação da 

infraestrutura: biblioteca, novas tecnologias e laboratórios; e a existência de 

intercâmbio acadêmico nacional e internacional, exigindo assim, compromissos 

redobrados para sua expansão e aprimoramento dos profissionais. 
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2 MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA DA UFRN: PERFIL DOS CANDIDATOS DA ÁREA 
BIOLÓGICA 

 

 A proposta de implantação de cursos de mestrado voltados para a 

qualificação profissional, designados mestrados profissionais, encontra-se 

presente no sistema de pós-graduação brasileiro desde a sua concepção 

original, ainda nos anos 50. Contudo, sua implantação só veio a ser efetivada a 

partir de 1995, com a Portaria nº 47 da CAPES (PIQUET; LEAL; TERRA, 

2005). 

Segundo Fischer (2003), desde a primeira resolução, o mestrado 

profissional foi concebido como um curso de natureza qualitativamente 

diferente, não como uma variante do mestrado acadêmico. As vertentes 

acadêmicas e profissionais, segundo a CAPES, são assim conceituadas: a 

acadêmica – cujo propósito é formar pesquisadores e docentes. Nessa 

vertente, cabe ao mestrado o papel de curso propedêutico, justificável nos 

casos em que essa etapa preparatória se revela necessária, face ao estágio de 

desenvolvimento da área de conhecimento no país ou em determinada região 

geográfica, ou para a superação de deficiências observadas na formação 

anterior dos alunos; e a profissional – cujo objetivo é a formação de 

profissionais capacitados para o desempenho de funções outras que não a 

pesquisa acadêmica, mediante a oferta de cursos voltados para a aplicação, 

em um campo profissional definido, de conhecimentos e métodos científicos 

atualizados. O mestrado, neste caso, tem o caráter de curso terminal para a 

obtenção da habilitação pretendida. 

Na mesma linha de pensamento, Moreira (2004) em seu artigo, O 

mestrado (profissional) em ensino, descreve características do mestrado 

profissional em ensino, organizadas em cinco categorias, a saber: quanto à 

natureza; especificidade e identidade; currículo, duração e peculiaridades e 

condições gerais. 

a) Quanto à natureza:o mestrado em ensino deverá ter caráter de 
preparação profissional na área docente focalizando o ensino, a 
aprendizagem, o currículo, a avaliação e o sistema escolar. 
b) Quanto à especificidade e identidade: o mestrado em ensino 
será específico para cada área de conhecimento; por exemplo, 
Ensino de Matemática, Ensino de Ciências, Ensino de Literatura, 
Ensino de Língua Portuguesa, Ensino de Administração. Além disso, 



34 

 

deverá ter identidade própria enquanto curso, podendo compor um 
Programa de Pós–Graduação de Ensino de determinada disciplina. 
Caracteriza-se também pela terminalidade. 
c) Quanto ao currículo:deverá contemplar, necessariamente,1) 
formação (de 30 a 50% da carga horária total do curso) na área 
específica, através de disciplinas, com ementas próprias, 
direcionadas ao ensino; 2) formação didática pedagógica relevante à 
especificidadedaárea, destacando visões contemporâneas de ensino, 
aprendizagem, currículo e avaliação, e uso de novas tecnologias; 3) 
prática docente supervisionada, mesmo tendo em conta que o 
programa destina-se a docentes já em atuação na sala de aula; 4) 
elaboração de um trabalho final de pesquisa profissional aplicada, 
descrevendo o desenvolvimento de processos ou produtos de 
natureza educacional, visando à melhoria do ensino na área 
específica. 
d) Quanto à duração e peculiaridades: no mínimo dois anos 
(máximo três anos), preferencialmente mantendo o docente na sala 
de aula.  
e) Condições gerais de participação: os professores mestrandos 
deverãoteralgumaformadeapoio (redução de carga horária e/ ou 
bolsa, por exemplo) que viabilizesua participação. Em se tratando de 
bolsas as mesmas deverão ter o caráter de ajuda de custo e 
equivaler a uma fração, um terço, por exemplo, do valor das bolsas 
de mestrado acadêmico que supõem dedicação exclusiva. Por 
exemplo, no PPGECNM/UFRN, a bolsa existente é de demanda 
social que consiste em 12 cotas. Cada cota corresponde a um terço 
de uma bolsa de mestrado (MOREIRA, 2004, p. 133-135). 
 

O mestrado profissional em ensino, segundo Maldaner (2008) é 

definido como um espaço de formação para o professor em exercício. Para ele, 

“esta modalidade é uma das mais promissoras quando se trata de formação de 

professores em serviço, pois pode permitirum incremento no nível de 

compromisso e competência na educação básica” (MALDANER, 2008, p.276-

277). 

Mesmo com finalidades distintas, a qualidade na formação de recursos 

humanos deve ser garantida. Segundo Brasil (1999b),as duas modalidades de 

curso (mestrado acadêmico e o profissional) estão sujeitas à mesma legislação 

que rege a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento 

de cursos pela CAPES e devem apresentar padrões de qualidade equivalentes. 

Nesse sentido, tanto os mestrados acadêmicos quanto os profissionais, 

embora cumprindo propostas diferenciadas de habilitação, devemassegurar 

formação de igual nível e qualidade2. Espera-se que o mestrado profissional 

                                                           
2BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Portaria n° 80, de 16 de dezembro de 1998. 
Dispõe sobre o reconhecimento dos mestrados profissionais e dá outras providências. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 jan. 1999b. Seção 1, p. 14. 
Disponível em: 
<http://www.ufpe.br/propesq/images/propesq/Legislacao/Resolucao/portaria_80_98_capes.pdf>
. Acesso em: 20 mar. 2011. E ainda o documento: “A necessidade de desenvolvimento da pós-
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possa contribuir com a proximidade das investigações em ensino de ciências 

nas salas de aula das escolas da Educação básica no Brasil. 

É nesse contexto que se insere o Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática,da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Este curso iniciou suas atividades em 2002,na 

modalidade de mestrado profissional, com o objetivo de contribuir com a 

formação de professores em exercício, que atuam em escolas da educação 

básica e nas instituições de ensino superior, nas áreas das Ciências da 

Natureza e Matemática ou em áreas afins, priorizando a rede pública de 

ensino. 

 
2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PPGECNM-UFRN 
 

O PPGECNM da UFRN possui uma única área de concentração, 

Ensino de Ciências e Matemática e três linhas de pesquisas, a saber: História, 

Filosofia e Sociologia da Ciência e Matemática; Educação em Astronomia e 

Ciência da Terra; Ensino e Aprendizagem das Ciências Naturais e da 

Matemática.  

A demanda de candidatos para a seleção no PPGECNM chega, em 

média, a 14 candidatos/vaga, sendo oferecidas 15 a 18 vagas anuais. Uma 

característica marcante do corpo discente é ser composto por 

aproximadamente 90% de professores em exercício, que atuam na rede 

pública de ensino. O processo seletivo para o mestrado profissional em Ensino 

da UFRN é composto por 3etapas: prova escrita, baseada na bibliografia 

indicada pelo programa sobre temas relacionados à modalidade ensino; análise 

do Curriculum Vitae;análise do plano de trabalho e a arguição oral. 

Desde a criação do programa, o corpo docente era constituído por 

professores do Instituto de Química e dos Departamentos de Física, 

Matemática;  do Departamento de Educação, atual Centro de Educação e da 

Secretaria de Educação à distância da UFRN. Destes, 80% possuem 

doutorado em educação e licenciatura na área específica (Física, Química ou 

Matemática). A partir do segundo semestre de 2006, iniciaram as orientações 

de dissertações em ensino de biologia com o credenciamento de uma 

                                                                                                                                                                          

graduação profissional e o ajustamento do Sistema de Avaliação às características desse 
segmento”. Boletim de 13 dez. 2001. 
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professora do Departamento de Parasitologia e Microbiologia/ Centro de 

Biociências(CB) UFRN. Em 2009, ingressaram mais duas docentes nesta área 

de pesquisa envolvendo dois departamentos deste centro de ensino 

(Departamento de Parasitologia e de Botânica, Ecologia e Zoologia). Em 2010 

ocorreu o credenciamento da quarta docente pesquisadora oriunda do 

departamento de Fisiologia/CB/UFRN.  

Outro ponto é que, na UFRN, o curso de formação de professores em 

biologia (Licenciatura) é um dos mais antigos desta instituição e possui um 

corpo docente engajado com ações nas escolas da rede pública. A inserção de 

parte destes docentes no PPGECNM como grupo em consolidação, requer um 

olhar para os candidatos, de forma a contribuir com uma atuação mais efetiva. 

O que nos levou ao questionamento: quem são os candidatos ao mestrado 

profissional que procuram desenvolver dissertações em ensino de ciências e 

biologia? 

Essa pergunta que instigou interesse na área neste trabalho tem a 

finalidade de apresentá-las. Para atender a este questionamento, esse estudo 

busca como estratégia metodológica a análise de documentos relacionados 

aos registros efetivados no momento da seleção para este curso de mestrado. 

Assume-se que, conhecer o perfil dos candidatos constitui-se 

umelementos que auxilia algumas tomadas de decisões no momento de 

direcionar a oferta de vagas e outras atividades/ações por parte dos 

docentes/orientadores para o público que procura o mestrado profissional. O 

que acaba contribuindo, também, para a identidade do programa. 

 
2.2 PERCURSO METODOLÓGICO 
 

O estudo foi realizado por meio da investigação de documentos 

curriculares e das fichas de inscrição (Anexo B) de 75 candidatos de Ciências 

Biológicas, que se inscreveram na seleção do mestrado, no período de 2006 a 

2010.A ficha apresentainformações sobre os dados pessoais e quanto à 

formação acadêmica e profissional. 

Seguindo considerações de Ludke e André (1986), a análise 

documental constitui uma técnica importantena pesquisa qualitativa, seja 

complementando informações obtidas por outras técnicas ou desvelando 

aspectos novos de um tema ou problema.Essa amostragem de participantes 
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teve o objetivo de mapear o perfil dos candidatos de Ciências Biológicas ao 

PPGECNM/UFRN. 

Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa3 em rede do 

Observatório da Educação com apoio da CAPES, 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, na 

qual estão envolvidos o Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências 

da UFRPE, o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática da UFRN e o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

e Matemática da UEPB (Universidade Estadual da Paraíba).Entre osobjetivos, 

inclui mapear o perfil dos candidatos ao programa de pós-graduação em 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática da região Nordeste. 

 
2.3 PERFIL DOS CANDIDATOS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NO PPGECNM-
UFRN 
 
 Com relação às características gerais dos candidatos, observou-se que, 

entre 2006 a 2010, inscreveram-se 75 candidatos, cuja área de interesse era o 

ensino de biologia. Nesse percurso foram oferecidas 12 vagas, sendo todas 

preenchidas. 

Analisando a questão de gênero dos candidatos inscritos, 50 são do 

sexo masculino e 25, do feminino. Dentre os 12 candidatos aprovados, 2/3 são 

do sexo feminino. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP), 

houve um incremento na presença de mulheres nos cursos superiores de 

Ciências Biológicas. Com relação à idade, observou-se que 47 candidatos 

(56,6%) estavam na faixa etária de 25 a 34 anos. E, para os aprovados, a 

média é de 32 anos, caracterizando um grupo relativamente jovem.  

Na categoria formação acadêmica, observou-se que todos os 

candidatos inscritos são licenciados em Ciências Biológicas (uma exigência na 

seleção do mestrado profissional em Ensino de Ciências e Matemática da 

UFRN) e nove candidatostambém são bacharéis. 

No que diz respeito a cursos de pós-graduação ou especialização, 48 

candidatos (57,8%) afirmaram não possuir outros títulos, o que pode 

                                                           
3 Este estudo contou com apoio financeiro da CAPES para bolsas a alunos da pós-graduação 
do PPGECNM, graduação da UFRN e de professores da rede pública de ensino.  
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caracterizar o interesse pelo mestrado profissional como uma iniciativa para 

retomar os estudos numa pós-graduação. Por outro lado, 35 candidatos 

(42,2%) afirmaram possuir algum título. Dos 13 aprovados, a metade 

possuindo pós graduação em nível de especialização. O que pode ter 

favorecido, em alguma medida, a aprovação no processo seletivo.  

Na categoria origem geográfica, 69 candidatos (92%) são do Estado do 

Rio Grande de Norte e os demais, em sua maioria, são de outros Estados do 

Nordeste do Brasil, sendo dois do Ceará, um de Pernambuco, um da Paraíba, 

e um de Alagoas. Existindo ainda um candidato do Estado do Pará, da região 

Norte. Este quadro sinaliza um crescimento do programa, tendo em vista que 

foi um dos primeiros do Nordeste e já possuir 10 anos. 

Com relação à atuação profissional,observou-se que 54 candidatos 

(72%) são professores, cinco (6,66%) são profissionais que atuam em outras 

instituições ou outros setores na escola, entre elas a Secretaria Municipal de 

Saúde, vice-direção de escola, técnicodeassuntos educacionais e ainda 

estudantes do ensino superior, no último ano da universidade. Os demais 

candidatos não informaram a atuação profissional. 

Para analisedo contingente de candidatos com formação em Ciências 

Biológicas, em relação aos demais candidatos com formação nas áreas de 

Química, Física e Matemática do PPGECNM, observou-se que, de 2006 a 

2010, houve 7,74% das inscrições para a área de Biologia, de acordo com o 

quadro 1.  

 

Quadro 1 – Número de candidatos de Ciências Biológicas em função do 
número de inscritos 

 Ano Candidatos inscritos Nº de candidatos de Ciências Biológicas (%) 

2006 9 9 (100%) 

2007 142 8 (5,63 %) 

2008 97 9  (9,27 %) 

2009 128 19 (14,84 %) 

2010 155 30 (19, 35 %) 

Fonte: autoria própria 

 

Com relação ao Quadro 01, observa-se que a partir de 2006, começam 

a ser inscritos candidatos específicos para a área biológica e que ao longo dos 
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anos houve um aumento expressivo na procura pelo PPGECNM/UFRN, talvez 

em função da divulgação e consolidação do curso. 

O crescimento de vagas também reflete o ingresso de docentes 

orientadores no PPGECNM. Em 2011, dos 12 mestrandos foram defendidas 

quatro dissertações e oito mestrandos de Ciências Biológicas, estão 

desenvolvendo suas pesquisas no ensino de biologia. Destes, mestrandos e 

egressos, com exceção de uma mestranda, são professores de biologia de 

escolas da rede pública de ensino do Rio Grande do Norte. Apenas um dos 

mestrandos migrou para área de ensino de física. 

O crescimento do número de candidatos reflete o interesse destes 

discentes no mestrado profissional na Área de Ensino de Ciências e 

Matemática da UFRN.  

 
2.4 MESTRADOS PROFISSIONAIS EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA: ALTERNATIVAS VIÁVEIS PARA A PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Este estudo sinaliza, entre outros pontos, o perfil de candidato que 

procura o mestrado profissional. Nesta crescente a procura de uma formação 

continuada incluem professores de biologia em exercício, a maioria mulheres, 

relativamente novos, que apresentam uma demanda a partir da escola, 

trazendo como objeto de estudo para o mestrado, problemas reais. Os 

mestrandos buscam na sua prática docente diária olhar para o local de trabalho 

com um prisma de pesquisador, tentam associar as investigações na área de 

ensino de ciências procurando alternativas inovadoras para a sua prática 

docente. Não constituem investigações teóricas ou acadêmicas, mas pesquisas 

aplicadas que refletem o interesse destes docentes na melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem de seus alunos.  

Os mestrados profissionais em Ensino de Ciências e Matemática 

merecem ser vistos, então, como alternativas viáveis para a formação pós-

graduada. Que possuem um públicodiferenciado e, portanto, características 

especiais, tais como, tempo de elaboração da dissertação, financiamento para 

a pesquisa, bolsas, revistas para publicação. 
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3 A CONSTRUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA EM 
ENSINO DE BIOLOGIA NO PPGECNM-UFRN 

 

Criado como mestrado profissional em 2001, tendo suas atividades 

iniciadas em 2002, o Programa de Pós graduação em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática foi um dos pioneiros, nesta modalidade, na antiga área 

(46) da CAPES, Ensino de Ciências e Matemática. Inicialmente abrangia as 

formações em Química, Física e Matemática, posteriormente em Ciências 

Biológicas (CAPES,2003). 

O PPGECNM tem por objetivo contribuir com a formação de 

professores em exercício que atuam em escolas de educação básica e nas 

instituições de ensino superior nas áreas de Ensino de Física, Ensino de 

Química e Biologia, Ensino de Matemática e áreas afins. A restrição do público 

a professores em exercício se deve ao fato deste ser um mestrado da categoria 

profissional da CAPES.   

Conforme publicado na homepage do programa (UNIVERSIDADE, 

2010) esse mestrado tem como finalidade formar profissionais na área 

educacional a fim de atender às necessidades de profissionalização docente, 

promovendo a formação continuada para pessoas envolvidas com a educação 

básica e/ou superior. Soma-se também, desta forma, preparar professores-

pesquisadores a elaborar novas metodologias de ensino, bem como teorias 

educacionais. Para tanto, significa que os mestrandos devem desenvolver uma 

pesquisa aplicada e a dissertação deve conter um produto. 

Ao completar 10 anos de suas atividades, este programa tem-se 

mostrado como uma referência na região em que atua e tem sido procurado 

por professores de ensino fundamental e médio que buscaram dar 

continuidade a sua formação. Entretanto, quem foram os mestres formados 

pelo PPGECNM? Quem são os docentes orientadores da área de biologia que 

atuam neste programa?  

 
3.1 CRIAÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA EM ENSINO DE BIOLOGIA: 
OPINIÔES E PRODUÇÕES DOS DOCENTES ORIENTADORES  
 

Com relação àcriação do grupo de Biologia no PPGECNM foram 

considerados os seguintes critérios: aspectos relativos à presença das 
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docentes na área no PPGECNM; a produção acadêmica publicados em 

periódicos e anais de eventos científicos, publicação de livros e capítulos 

relacionados ao ensino de ciências. As informações para dados de 

produtividade acadêmica e algumas experiências profissionais adicionais foram 

obtidas da Plataforma lattes. Em relação a participação em disciplinas na 

UFRN foi buscado o sigaa.ufrn.br. 

Para obter dados sobre a inserção do grupo envolvido com a pesquisa 

em ensino da biologia no PPGECNM, entrevistamos três pesquisadores 

representativos vinculados ao programa. Estes, por sua vez, foram escolhidos 

emvirtude de sua participação mais efetiva nestemestrado. O professor A foi 

escolhido por ter sido o primeiro coordenador do programa e por ter participado 

da elaboração do projeto do mestrado; a professora B, por ter sido 

coordenadora e ter recebido o documento da CAPES, no qual solicitava a 

inserção de orientadores no ensino de Biologia; a professora C, por ter sido a 

primeira docente da área de Biologia a se credenciar no programa. Para obter 

respostas aos questionamentos sobre a criação do grupo de Biologia, realizou-

se uma entrevista semiestruturada com esses três professores. 

No relatório de avaliação do triênio (2003-2005), a Comissão de 

avaliação da CAPES ressaltou a necessidade de incluir docentes para atuar 

com ensino de biologia. O argumento, neste documento, apoiava-se no fato do 

curso ser em Ensino de Ciências Naturais e Matemática e, nos relatórios 

anuais, não constar o corpo docente desta área e tampouco dissertações 

produzidas envolvendo esta temática. 

Neste contexto, em 2006, após reuniões com professores da 

instituição, simpatizantes e envolvidos com o ensino, contou com a solicitação 

de credenciamento de um pesquisador o qual iniciaria sua migração para esta 

área. Tanto para ela quanto para os demais professores, um ponto desafiador 

era a formação e a organização administrativa interna. Tal aspecto é ressaltado 

no trecho, onde segundo a professora B “havia outra dificuldade, eles não eram 

do Centro de Ciências Exatas e da Terra, ou seja, eles teriam que se dedicar 

de outro centro sem ter uma redução de carga horária no centro que são de 

origem”. 

O professor A, que também participou da criação do PPGECNM, 

reforça a questão da formação acadêmica ao afirmar “as pessoas de Biologia 
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embora tivessem interesse em ensino, a formação delas era para pesquisa, era 

a formação de bacharel. Não era a formação de pessoas voltadas para área de 

ensino”. Este professor ressalta o papel social do programa na formação de 

recursos humanos, sinalizando que “o grande objetivo do programa é formar 

professores que vão levar para sua sala de aula alguma coisa diferente que 

não seja somente o livro texto”. 

A professora B reitera as falas dos demais professores, completando 

com a formação de pesquisador e didático-pedagógica para além da formação 

acadêmica, e ressalta que “primeiro tem um problema..., em geral, da formação 

mesmo. A gente não tem formação para o ensino..., mas para ter desempenho 

que dê certo nesse programa é preciso que a pessoa tenha já uma afinidade 

com pesquisas sobre o ensino”. Entre estes aspectos inclui “dificuldade com as 

metodologias, as metodologias são diferenciadas das metodologias que a 

pessoa já usa nos laboratórios [...] e os referenciais teóricos que são outros 

totalmente diferentes”. 

Sobre a presença de pesquisadores em ensino de Biologia no projeto 

inicial do PPGECNM, a professora C destaca as mesmas dificuldades 

sinalizadas pelos os professores A e B: a questão da formação acadêmica na 

área de ensino e a organização administrativa da Instituição. Esta professora 

afirma que “entre os envolvidos na época não havia nenhum que tinha titulação 

necessária”. Destaca ainda que“não havia nenhum doutor em ensino de 

Biologia, uma vez que para as áreas de Química, Física e Matemática já 

existiam professores com essa titulação”. 

Mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo PPGECNM, desde 

2001, incorpora-se ao PPGECNM em 2006, uma pesquisadora (professora A) 

sem titulação formal específica no ensino de biologia, mas com uma trajetória 

de inserção na área refletida em produção acadêmica. Assim, neste mesmo 

ano, ocorre o processo seletivo incluindo candidatos interessados no ensino de 

biologia. E com base na ficha de inscrição dos candidatos (ANEXO B), foram 

aprovados dois candidatos. Nos anos seguintes (2007, 2008, 2009, 2010)após 

a inserção de mais docentes orientadores nos anos 2009 e 2010, ingressaram 

1, 2, 3 e 6 mestrandos respectivamente para desenvolver dissertações nesta 

área.  
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Com a expansão das universidades federais, por meio da 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte teve a concessão de mais vagas 

para docentes nos diversos departamentos, e entre estes, oito vagas para 

atuar no ensino de ciências e matemática, sendo duas vagas para “ensino de”. 

Na proposta aprovada pelo REUNI, estes docentes estavam direcionados para 

o fortalecimento da graduação, mas seriam sensibilizados a participar do 

PPGECNM. Dessa forma, em 2009, são credenciadas duas novas professoras 

e em 2010, outra também se credencia ao Programa. Considerando a 

visibilidade do nome dos orientadores na página de divulgação do PPGECNM, 

as descrições feitas para estas docentes serão com destaque explicito aos 

nomes. Todas essas docentes, recém-nomeadas na UFRN,com doutoramento 

obtido a partir de 2002. Particularmente, nenhuma possuía titulação formal em 

ensino, mas tinham no mínimo cinco anos de experiência como docentes da 

rede pública e/ouparticular e todas elas tendo seus nomes agregados como 

docentes nas disciplinas Instrumentação para o Ensino de Biologia, disciplina 

obrigatória da Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRN.  

Seguindo as normas para o credenciamento como orientador no 

PPGECNM, os professores de áreas não correlatas à pesquisa em ensino 

recebem acompanhamento de professores mais experientes no PPGECNM. 

Estes atuam como co-orientadores do mestrando em colaboração com 

pesquisadoresrecém-credenciado na direção da pesquisa em ensino de 

Ciências e Matemática e nos envolvimentos em eventos, cursos e demais 

atividades de produção científica e formativa na área. 

Este último apontamento foi sinalizado como uma dificuldade para a 

participação de pesquisadores no início do PPGECNM e, portanto, um ponto 

observado nesta pesquisa. Para tanto, os gráficos a seguir representam o 

número de trabalhos publicados pelos pesquisadores credenciados que atuam 

nas investigações sobre o ensino de Biologia no PPGECNM, considerando seu 

início no programa. Os trabalhos considerados foram artigos completos, 

capítulos de livro e livros, envolvendo a temática relacionada ao ensino de 

ciências e biologia (Gráfico 1), e trabalhos completos publicados em anais de 

eventos científicos bem conceituados pelos pesquisadores da área (Gráfico 2). 
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Complementações sobre estas produções encontram-se especificadas no 

Apêndice A. 

Para esta análise atribuiu-se o primeiro nome das quatros docentes 

envolvidas com a área de Biologia: Magnólia Fernandes Florêncio Araújo; 

Ivaneide Alves Soares Costa, Elineí Araújo-de-Almeida, Ivanise Cortez de 

Sousa. A professora Magnólia vinculou-se, ao programa em 2006; as 

professoras Ivaneide e Elineí, em 2009 e, a professora Ivanise, no ano 2010. 

Para analisar a produção referente aos trabalhos publicados pelas 

orientadoras destacadas anteriormente, investigou-se o currículo divulgado na 

Plataforma Lattes tomando o cuidado de se averiguar as produções 

compartilhadas entre estes docentes e com os alunos vinculados ao 

PPGECNM. Consultas às fontes dos trabalhos também foram feitas para 

complemento de informação.  

 
Gráfico 1 – Artigos, livros e capítulos de livros publicados sobre a temática 

relacionada com a área de Ensino de Ciências Naturais e Matemática pelas as 
pesquisadoras em ensino de biologia do PPGECNM 

 
Fonte: Autoria própria 

 

No Gráfico 01, observa-se que a migração vem acontecendo. Há dois 

destaques relativos ao tempo de proximidade e provável amadurecimento das 

investigações desenvolvidas pelas pesquisadoras.  

O considerável número de artigos centrados em 2010 foi consequência 

do III Encontro Nacional de Ensino de Biologia (III ENEBio) ter publicado todos 

os trabalhos completos, no volume 3, número especial da Revista da 

Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia (SBENBio), correspondendo a uma 

edição especial desse ano de 2010.Esse evento, nesse ano, sediou o V 

CongresoIberoamericano de Educaciónen Ciencias Experimentales. 
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Os trabalhos publicados nesta revista revelam um caráter especial 

muito importante para a Pós Graduação em Ensino de Ciência e Matemática, 

no sentido de expressar produções compartilhadas entre os professores e 

estudantes do PPGECNM. As temáticas são diversas e algumas dela: Barros, 

Lima e Araújo-de-Almeida (2010); Pinto et al (2010); Silva, Araújo-de-Almeida e 

Silveira (2010); Torres, Araújo-de-Almeida, Pinto (2010) foram oriundas de 

trabalhos produzidos no percurso da disciplina Temas atuais em Ciências da 

Vida ofertada pelo PPGENCNM no ano de 2010, sendo esta ministrada pelas 

quatro docentes orientadoras. 

Essas considerações em destaque sinalizam para uma caracterização 

marcante da área de ensino de Biologia: a multidisciplinaridade. Segundo Pires 

(1998, p.175), “a multidisciplinaridade, reflexo da multifuncionalidade, também 

é insuficiente para superar os problemas de fragmentação e desarticulação dos 

currículos nas escolas. A multidisciplinaridade, segundo essa autora, “parece 

esgotar-se nas tentativas de trabalho conjunto, pelos professores, entre 

disciplinas em que cada uma trata de temas comuns sob sua própria ótica, 

articulando, algumas vezes bibliografia, técnicas de ensino e procedimentos de 

avaliação” (p.176).  

Nesse contexto, evidenciam-se aspectos multidisciplinares, como 

também alguns enfoques interdisciplinares na constituição do grupo de 

pesquisa em ensino de biologia, principalmente no que diz respeito ao apoio 

cooperativo direcionado para as orientadoras da área em ensino de biologia, 

pela professora Marcia Gorette Lima da Silva, que é da área de ensino de 

Química, mas vem compartilhando produções, co-orientações, projetos e 

grupos de estudos com estas docentes e seus respectivos. 

O Gráfico 2 representa a produção das docentes orientadoras da área 

biológica em termos de apresentação dos trabalhos completos em eventos da 

área de ensino de Ciências, entre eles encontram-se o “Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) em duas edições, e o “Encontro 

Nacional de Ensino de Biologia” (ENEBio), em uma edição, estes são eventos 

com respaldo científico para as pesquisas em ensino de Biologia .  
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Gráfico 2 – Trabalhos apresentados em eventos da área de ECNM pelas 
pesquisadoras em ensino de biologia do PPGECNM 

 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Outro ponto que caracteriza a criação do grupo de pesquisa em ensino 

de biologia no PPGECNM foi à participação e captação de recursos financeiros 

para o desenvolvimento de projetos de pesquisa. Destacamos que a 

participação das pesquisadoras, inicialmente, foi junto aos pesquisadores mais 

experientes, os quais tiveram aprovado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) o projeto “Ensino de 

Ciências e Cultura: revelando novas fronteiras”, que ocorre com uma parceria 

entre o PPGECNM e o Programa de Pós-graduação em Educação Científica e 

Tecnológica (PPGECT), da Universidade Federal de Santa Catarina. Este 

projetoteve início no ano 2008 e a participação de uma das pesquisadoras em 

ensino de biologia. Por intermédio desta parceria, vários cursos e discussões 

com pesquisadores experientes da área foram realizados no PPGECNM, os 

quais, além de participar de orientações coletivas dos mestrandos, também 

ministravam cursos, tanto para os pesquisadores como para os mestrandos, a 

partir das demandas observadas. 

 
3.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ENSINO DE BIOLOGIA A PARTIR DAS 
OPINIÕES DOS MESTRES E DAS ANÁLISES DAS DISSERTAÇÕES  
 

A pesquisa utilizou-se de uma investigação qualitativa, do tipo 

documental (FIORENTINI; LORENZATO, 2006), contemplando a análise das 

produções dos docentes orientadores na área de ensino de Ciências e das 

dissertações dos mestres formados no PPGECNM, acrescentando a estes, 

algumas entrevistas.  
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As pesquisas feitas nas dissertações dos mestres envolveram análises 

dos referenciais teóricos emetodológicos, que foram utilizados pelos mestres 

do programa, no período de 2006 a 2010, como forma de obter dados para 

traçar o perfil dos mesmos.  

No que diz respeito ao entendimento de como ocorreu a criação do 

grupo de Biologia investigando-se os mestres oriundos do programa, utilizou-se 

uma entrevista semi-estruturada (SELLTIZ et al., 1975) organizada pelos 

participantes da UFRN, vinculada ao projeto Observatório da Educação, 

intitulado“Formação em Ensino de Ciências e Matemática: um recorte da 

produção acadêmica no Nordeste e panorama de ação formativa na educação 

básica”, que integra o programa de pós-graduação em Ensino de Ciências da 

UFRPE, do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática da UFRN e o programa de pós-graduação em Ensino de Ciências 

e Matemática da UEPB. 

Segundo Selltiz et al. (1975, p. 268) “a técnica de obtenção de dados 

por meio de questionários possibilita combinar perguntas abertas e fechadas, 

onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto”. O 

pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas 

ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. O 

entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que achar oportuno, a 

discussão para o assunto que o interessa fazendo perguntas adicionais para 

elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da 

entrevista. 

Para validar o instrumento de obtenção dos dados, após a construção 

do mesmo pelo grupo de pesquisadores do Projeto Observatório da Educação, 

foi realizada a primeira entrevista com uma das egressas do PPGECNM, que 

não fazia parte do universo de investigados. Intencionava-se, com esta 

atividade, identificar possíveis lacunas colocadas nas questões(fase 

exploratória), além de realizar uma aproximação da pesquisadora com o objeto 

de estudo. Para a análise das respostas da entrevista foram realizadas 

discussões com os membros da equipe e, posteriormente, realizadas as 

devidas correções iniciando, assim, com os agentes da pesquisa, neste caso, 

os mestres egressos deste mestrado.  



48 

 

Após as entrevistas, estas foram transcritas e analisadas segundo as 

questões de estudo. Para Moraes (1999, p. 9), 

 
esta análise constitui uma estratégia para descrever e interpretar o 
conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, 
conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, 
ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de 
seus significados num nível que vai além de uma leitura comum. 
 

Na análise das dissertações, buscou-se utilizar os descritores do 

Centro de Documentação em Ensino de Ciências (CEDOC). Segundo Megid 

Neto (1999), os descritoresutilizados devem indicar aspectos passíveis de 

análise dos envolvidos trazendo características e classificações das teses e 

dissertações que são alvo do estudo. No caso desta investigação, utilizou-se os 

mesmos descritores empregados por Megid Neto (1999), porém, com 

adaptações necessárias para garantir a especificidade do trabalho (estudos 

sobre o Ensino de Biologia). Portanto, buscou-seesses descritores para buscar 

aspectos a serem observados na classificação e descrição dos documentos.  

Os descritores empregados por Megid Neto (1999) foram: autor, ano de 

defesa, título da dissertação, orientador, foco temático, subfoco temático, 

sujeitos envolvidos na pesquisa, nível escolar, instituição onde foi desenvolvida 

a pesquisa, produto gerado da dissertação. Estes descritores já são 

consagrados na literatura e muito utilizados nos trabalhos desenvolvidos pelos 

pesquisadores do grupo FORMAR-CIÊNCIAS da FE-UNICAMP, e por vários 

outros grupos que lidam com pesquisas relacionadas com o estado da arte no 

campo do Ensino de Ciências.  

Estes descritores estão de acordo com o Centro de Documentação em 

Ensino de Ciências da Faculdade de Educação da UNICAMP (CEDOC). Para 

este trabalho, seguindo Prado (2011) considerações sobre o referencial teórico 

e metodológico por estar dentro do objeto de estudo em questão. 

Este conjunto de descritores foi estabelecido a partir das características 

das teses e dissertações abrangidas pelo catálogo “O ensino de Ciências no 

Brasil: catálogo analítico de teses e dissertações 1972-1995" do CEDOC e de 

estudos sobre a pesquisa educacional brasileira presentes na literatura. De 

modo especial, tomou-se por base os trabalhos de Megid Neto (1990), 

Fracalanza (1993), Unicamp (1989) e Kawamura e Salém (1992). 



49 

 

Para se obter informações sobre os egressos, foi feita uma análise 

documental das fichas das dissertações seguindo um roteiro padronizado 

(Apêndice A) e uma entrevista semi-estruturada desenvolvida no projeto 

Observatório da Educação (Apêndice B). Esses dois instrumentos de obtenção 

de dados são elementos de grande significado para esta dissertação, e foram 

evidenciados como o produto técnico no cumprimento do requisito básico 

adicional na construção da dissertação do mestrado profissional. 

Após a coleta de dados por meio desses instrumentos, as informações 

obtidas foram tabeladas, categorizadas e analisadas à luz de elementos da 

análise de conteúdo sistematizada por Bardin (2010). Especificaram também: 

localização geográfica e atuação profissional do mestre, aplicação/utilização do 

produto,mudanças/impactos da atuação na escola, mudanças na própria 

prática e investimento na formação profissional. 

 

3.2.1 Especificidades sobre as dissertações e os egressos da área biológica 
 

Desde o início do PPGECNM (ano de 2002) e para a área de Biologia 

(ano de 2006) tendo como orientadora a professora Magnólia vinculada ás 

pesquisas em ensino de biologia, até 2011, concluíram quatro mestres sendo 

orientados por esta professora. Destes, dois do gênero masculino e duas do 

gênero feminino. A localização geográfica dos egressos, após a conclusão do 

mestrado, é na capital do estado do Rio Grande do Norte. Sobre a atuação 

profissional (Quadro 2), 3 atuam como professores de instituições públicas. 

Dos egressos, três obtiveram melhoria salarial, seja pelo plano de carreiras ou 

pela mudança de função.  

 

Quadro 2 – Localização geográfica e atuação profissional do mestre 

 R M G K 
Cidade de atuação Natal Natal Mossoró e Natal Natal 
Local de trabalho Escola privada Na secretaria de 

educação do RN e 
em escola privada 

Escolas da rede 
municipal de 

Natal e UERN 

IFRN 

Função que atua Professor Professor Professor Professor 
Melhoria salarial Sim Sim Sim Não 
O que fazia antes Professor Professor Professor Professor 

Fonte: Autoria própria. 
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A categoria aplicação/utilização do produto (quadro 3) sinaliza que os 

mestresG e R utilizaram o produto gerado pelo mestrado na escola e que 

existe um esforço por parte dos docentes do PPGECNM/UFRN em divulgarem 

o produto das dissertações.  

 

Quadro 3 – Aplicação/utilização do produto 

Itens/egressos R M G K 
Utiliza o produto 
na escola? 

Sim  Já utilizou  

Sim, por quê? ... Todo o 
material que a 
gente produziu 

está sendo 
utilizado em sala 
de aula tanto por 

mim como por 
outros. 

... E já tem vários 
artigos, pequenos 

artigos que eu 
tenho utilizado 
principalmente 

com os 
professores da 
rede estadual. 

Assim que eu 
terminei o 
trabalho [a 

dissertação] eu 
utilizei. 

Por duas vezes eu 
fui convidado, pela 
Profª Magnólia e 

Ivaneide para falar 
do trabalho e do 

blog 
especificadamente 

no curso de biologia. 

Não, por quê?     
O produto vem 
sendo utilizado? 

Sim 
 

   

Fonte: Autoria própria 

 

A categoria mudanças/impactos da atuação na escola (quadro 4) 

sinaliza que ocorreram mudanças na escola, um exemplo é o envolvimento em 

atividades de pesquisa, 3 egressos participam de projetos da área de ensino ou 

pesquisa. 

 

Quadro 4 – Mudanças/impactos da atuação na escola 

Itens/ egressos R M G K 
Participa de 
alguma outra 
atividade 

Sim Sim Não informou Sim 

Sim, qual? Programa de 
iniciação 

cientifica, o 
jornal de 
Ciências 

PORQUE 
(programa de 

(Resoluções de 
questões), PIC 

(projeto de iniciação 
cientifica). 

Projeto 
daPetrobras, 

“eu faço parte do 
núcleo 

estruturante da 
disciplina de 

Biologia“ 

 

Participação em 
eventos / 
publicação  

Sim Sim Não informou Não 
informou 

Fonte: Autoria própria 

 

A categoria mudanças na própria prática de ensino (Quadro 5) mostra 
que 100% dos mestres afirmam ter mudado a prática pedagógica do ser 
professor como pode ser bem percebida na tabela em questão. 
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Quadro 5 –Mudanças na própria prática de ensino 

Itens / 
egressos 

R M G K 

Acha que 
mudou sua 
prática?  

Sim Sim Sim Sim 

Como? “A primeira mudançaque 
percebi foi que cheguei com 
determinado objetivo para a 

pesquisa, como se eu 
pudesse determinar e aí... 

percebi que o grupo é... tinha 
outras necessidades”. 

 
“eu também aprendi que isso 

contribuiu bastante para a 
minha vida profissional é 

porque eu passei a construir 
constantemente material para 
escola e nós tiramos o livro 

didático, então... a gente 
trabalha com um livro que é 

um guia experimental,”. 

“eu acho que sou 
outra professora.” 

“Eu acho que antes 
de terminar a 
conclusão [da 

dissertação] eu 
comecei a ter uma 

visão, é... a mudara 
prática mesmo, 

começar... acho que 
foi uma coisa que 

despertei e percebi 
durante o mestrado.” 

“eu também lutei 
muito para mudar, 
para ser um bom 

professor, procurei 
autocriticar se os 

alunos estão 
realmente estavam 
aprendendo e eu 
me tornei mais 

sensível à atuação 
na minha prática”. 

 

Fonte: Autoria própria 

A metade dos mestres pretende continuar os estudos com o doutorado 
(categoria investimento na formação profissional). Após a análise das dissertações, o 
quadro a seguir explora alguns descritores, tais como: ano de defesa, foco temático e 
subfoco. Esses dois últimos descritores foram atribuídos segundo o CEDOC (Anexo 
C). 

 

Quadro 6 – Dados das dissertações, considerando alguns descritores do CEDOC 

Descritores/ 
egressos 

R M G K 

Ano defesa 2008 2009 2009 2010 
Título da 
dissertação 

O espaço formativo 
na Escola: um 
estudo com 
professores dos 4º 
e 5º anos do ensino 
fundamental 

A prática interdisciplinar 
como estratégia de 
aprendizagem na 
formação continuada: 
uma experiência com 
professores da área das 
ciências da natureza 

A utilização de 
espaços de 
educação não-
formal por 
professores de 
Biologia de Natal-
RN 

Atividades experimentais 
no ensino de biologia em 
escolas públicas do 
estado do Rio Grande do 
Norte, Brasil: 
caracterização geral e 
concepção de 
professores. 

Orientadora MGLS 

 
MFFA MFFA MFFA 

Foco 
temático 

Formação de 
professor 

 

Conteúdo-método 
 

Programa de 
Ensino Não-

Escolar 

Características do 
professor 

Subfoco 
temático 

Estudo voltado para 
a formação 
continuada 
envolvendo 
proposta de 

atualização de 
professores 

Trabalho que descreve 
prática pedagógica e a 
metodologia de ensino. 

Pesquisa sobre 
organização de 
instituições não-

formais de 
ensino. 

Diagnóstico das 
concepções sobre uso de 
atividades experimentais 

Fonte: Autoria própria 

 

Das quatro dissertações defendidas, três tiveram a mesma orientadora. 

Os focos temáticos e subfocos são variados o que pode expressar a 
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aproximação das pesquisadoras em diferentes tipos de investigação e/ou de 

demandas emergidas das afinidades dos mestrandos por um tema a partir da 

realidade escolar. Essesdados refletem, portanto, o início das orientações do 

grupo de ensino de biologia no PPGCNM. 

Além dos descritores acima, outros se referiam aos sujeitos, nível 

escolar e local/instituição onde a pesquisa foi desenvolvida e o produto da 

dissertação do mestrado profissional. Estas informações são apresentadas no 

quadro7. 

 

Quadro 7 – Alguns descritores das dissertações em ensino de biologia do PPGECNM 

Descritores/egressos R M G K 
Sujeitos da pesquisa Professores Professores Professores Professores 
Nível escolar  Ensino 

fundamental I 
Ensino médio Vários Ensino médio 

Instituição Privada Privada Pública e privada Públicas 
Produto gerado  CD com unidades 

didáticas 
Blog Blog Roteiro, relatório 

Fonte: Autoria própria 

De acordo com o quadro acima, as dissertações produzidas estão 

relacionadas com a atuação dos professores em sala de aula. Além disso, 

expressam a preocupação no desenvolvimento de ferramentas para auxiliar o 

trabalho docente. 

Uma pesquisa realizada por Teixeira e Megid Neto (2006) mostra que, 

ao analisar as 276 dissertações e teses sobre Ensino de Biologia no período 

compreendido entre 1972 e 2003, a produção se desenvolveu 

predominantemente em instituições de natureza pública. Dos 220 trabalhos 

defendidos em instituições públicas, 109 se referiam a instituições estaduais e 

111 a instituições federais. 

Outros dois descritores que não são utilizados pelo CEDOC, mas 

adotados neste estudo, são a busca pelos referenciais teóricos e 

metodológicos utilizados pelos mestres. Nestas categorias foram identificados 

aspectos gerais sobre o referencial teórico utilizado, os instrumentos e as 

partes metodológicas para análise dos dados coletados. Taispontossão 

apresentados no quadro 08: 
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Quadro 8 – Referenciais teóricos e metodológicos das dissertações analisadas 

Descritores/ 
egressos 

R M G K 

 
 
 
 
Referencial teórico  

- Aspectos gerais 
relativos à formação 
continuada de 
professores; 
- Diferenciação entre 
profissionalização de 
profissionalismo; 
- Elementos gerais 
que caracterizem 
interdisciplinaridade e 
ensino por projetos 
(eixos centrais da 
dissertação); 
- Características 
gerais da elaboração 
de unidades didáticas. 
 

- Aspectos gerais 
relativos à formação 
continuada de 
professores; 
- Diferenciação entre 
profissionalização de 
profissionalismo; 
- Elementos gerais que 
caracterizem 
interdisciplinaridade. 

- Características 
gerais do papel da 
divulgação 
científica.  
- Elementos para 
caracterização da 
educação formal, 
não-formal e 
informal.  
- Caracterização 
do ensino em 
Museus e Centros 
de Ciências.  
- Utilização e papel 
da aula-passeio. 

- Visão geral sobre 
ciência; 
- Elementos gerais 
sobre atividades 
experimentais; 
- Elementos gerais 
sobre 
Experimentação. 

 
 
Referencial 
metodológico  

- Elementos gerais da 
análise de conteúdo e 
reflexão teórica da 
Pesquisa-ação. 
- Instrumentos 
utilizados: 
questionário, 
observação. 
 

-Tipos de Instrumentos: 
questionário, observação. 
- Análise dos dados por 
meio do diálogo. 

- Tipos de 
instrumentos: 
observação, 
questionário e 
entrevista;  
- Tratamento 
metodológico dos 
resultados: análise 
de conteúdo. 

- Tipos de 
instrumentos: 
entrevistae 
questionário; 
- Tratamento 
metodológico dos 
resultados: análise 
de conteúdo 

Fonte: Autoria própria 

Ao analisar o referencial metodológico das quatro dissertações, percebe-

se que todos utilizaram questionários como estratégia para obtenção de dados 

para a pesquisa realizada. Os autores G e K utilizaram entrevista, os autores R, 

M, G usaram observação. Para tratamento metodológico dos resultados e 

construção das categorias, a opção foi pela análise de conteúdo, como 

enfocado pelos autores R, G e K. 

Nas pesquisas em ciências sociais, a análise de conteúdo pode ser 

sem dúvida, um instrumento de grande utilidade em estudos, em que os dados 

coletados sejam resultados de entrevistas (diretivas ou não), questionários 

abertos, discursos ou documentos oficiais, textos literários, artigos de jornais. 

Ela ajuda o educador a retirar do texto escrito seu conteúdo manifesto ou 

latente (OLIVEIRA et al.,2003). 

Para fundamentação sobre o tema, dois autores estavam preocupados 

com os referenciais teóricos relacionados à formação continuada de 

professores, sendo um relacionado ao ensino fundamental e o outro, ao ensino 

médio. O autor K esteve preocupado com a utilização de atividades 
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experimentais pelos professores e a visão de Ciência que eles têm. Por último, 

o autor G utiliza o referencial teórico de espaços formais e não-formais na 

escola, tendo os museus como um espaço de ensino não-formal que enriquece 

este tipo de atividade. Sendo assim, percebe-se que há uma coerência para os 

que eles estão propondo. 

 
3.3 PECULIARIDADES DO GRUPO DE PESQUISA EM ENSINO DE 
BIOLOGIA E DOS MESTRES FORMADOS NO PPGECNM  
 

A consolidação do grupo de professores orientadores da área de 

ensino de biologia foi representada pelo incentivo à migração de áreas 

especificas da biologia para as investigações em ensino. A preocupação 

constante de cada docente orientador com sua própria formação, refletidanos 

projetos quanto na divulgação científica na área de Ciências sinaliza uma 

correspondência coerente com o movimento criado em torno da valorização 

das pesquisas em ensino de ciências e Matemática. 

Pela pesquisa feita nas dissertações e com estudantes vinculados 

aoensino de Biologia possibilitou perceber que todos os mestres da área pelo 

PPGECNM/UFRN são professores de biologia que apresentaram para seus 

estudos no mestrado uma demanda a partir da escola, de problemas reais. 

Busca na sua prática docente diária olhar para o local de trabalho com um 

prisma de pesquisador, tentam associar as investigações na área de ensino de 

ciências procurando alternativas inovadoras para o ensino de biologia. Reflete 

o interesse destes docentes na melhoria do processo de aprendizagem de 

seus alunos por meio de uma atividade pesquisa envolvendo o ensino de 

Biologia no percurso investigativo. Esta característica, deve ser incentivada. Os 

mestrados profissionais em Ensino de Ciências e Matemática devem ser vistos 

como alternativas viáveis para a formação pós-graduada, possuindo demanda 

crescente e público diferenciado e, portanto, características como tempo de 

elaboração da dissertação, financiamento para a pesquisa, bolsas, revistas 

para publicação. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pós-graduação em Ensino de Ciências em nível de mestrado 

acadêmico e a implementação do mestrado profissional têm contribuído com as 

pesquisas no contexto do ensino-aprendizagem em temas relativos à educação 

científica. E, a existência de um maior número de cursos de pós-graduação na 

área de Ensino de Ciências proporciona, então, uma maior produtividade 

acadêmica nas pesquisas sobre o tema.  

O crescimento da pós-graduação está vinculado à proposta do 

programa, incluindo: adequação e abrangência das áreas de concentração, 

proporção de pesquisadores, discentes-autores e infraestrutura institucional. 

Em se tratando do Programa de Pós Graduação em Ensino de 

Ciências e Matemática da UFRN, destaca-se que o perfil de candidato que 

procura este mestrado é de um grupo de licenciados em Biologia, 

representado, em sua maioria, por pessoas relativamente jovens, que 

apresentam suas intenções de pesquisa a partir de problemas reais que 

emergem da escola, buscando, na sua prática docente diária, olhar para o local 

de trabalho com um prisma de pesquisador. As pesquisas desenvolvidas são 

de caráter aplicado e refletem o interesse dos mestrandos na melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem de seus alunos.  

O estudo sobre a criação e consolidação do grupo de pesquisa em 

ensino de Biologia mostrou que os professores orientadores desta área estão 

engajados pelo incentivo à migração da área específica biológica para as 

investigações em ensino de biologia. Sendo esta visualizada pela preocupação 

constante com a própria formação acadêmica, refletida tanto nos projetos 

quanto na divulgação científica na área de Ciências. 

O mestrado profissional na área de Ensino de Ciências e Matemática 

tem contribuído com as pesquisas em ensino e devem ser vistos como 

alternativas viáveis à formação pós-graduada. E, embora não sejam alvos de 

muitos investimentos financeiros, projetos diversos proporcionam bolsas de 

estudo, como também, alguns estudantes são liberados de suas atividades de 

ensino para dedicação exclusiva ao seu objeto de pesquisa. 

 
 



56 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBINO, M. da G. F. do N.. A prática interdisciplinar como estratégia de 
aprendizagem na formação continuada: uma experiência com professores 
da área das ciências da natureza. 2009. 96 f. Dissertação (Mestrado em Ensino 
de Ciências Naturais e Matemática)–Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal, 2009. Disponível em: 
<fttp://ftp.ufrn.br/pub/biblioteca/ext/bdtd/MariaGFNA.pdf>. Acesso em: 7 abr. 
2010. 

 
 
BARDIN, L.. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2010. 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Ensino Superior. Relatório de avaliação 2007-2009. Trienal 
2010. Disponível em: <http://trienal.capes.gov.br/wp-
content/uploads/2010/09/INTERDISCIPLINAR-rel-11set10.pdf>. Acesso em: 20 
jun. 2011. 
 
 
______. ______. ______. A necessidade de desenvolvimento da pós-
graduação profissional e o ajustamento do sistema de avaliação às 
características desse segmento: documento versão preliminar. Brasília, v. 
10, n. 1, p. 51-58, 1999 a. 
 
 
______. ______. Portaria n° 47, de 04 de abril de 2011. Designa os novos 
coordenadores de área da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), que irão exercer a função de coordenador de área 
durante o triênio 2011-2013. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, 7 abr. 2011. Seção 1, p. 13. Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/destaques/4506-
publicada-portaria-que-designa-novos-coordenadores-de-area-da-capes>. 
Acesso em: 13 abr. 2011. 
 
 
______. ______. Portaria n° 80, de 16 de dezembro de 1998. Dispõe sobre o 
reconhecimento dos mestrados profissionais e dá outras providências. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 jan. 1999b. Seção 
1, p. 14. Disponível em: 
<http://www.ufpe.br/propesq/images/propesq/Legislacao/Resolucao/portaria_80
_98_capes.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2011. 
 
 
______. ______. Portaria Normativa nº 17, de 28 de dezembro de 2009. 
Dispõe sobre o mestrado profissional no âmbito da Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 2009. Seção 1, p. 20. Disponível em: 



57 

 

<http://www.unb.br/administracao/decanatos/dpp/legislacao/Portaria_Normativa
_N_07_de_22_de_junho_de_2009.pdf >. Acesso em: 13 abr. 2011. 
 
 
CAPES. Ficha de avaliação do programa. [ online]. Disponível na internet via 
www. URL: 
http://www1.capes.gov.br/DistribuicaoArquivos/Avaliacao/Arquivos/2002/Div/Aval/4201
9010/046/2002_046_42019010005P7_Ficha.pdf. Arquivo consultado 18 de junho 
de 2011. 
 
 
CAPES. Relatório de avaliação 2007-2009 trienal 2010. [ online]. Disponível na 
internet via www. URL: http://trienal.capes.gov.br/wp-
content/uploads/2010/09/INTERDISCIPLINAR-rel-11set10.pdf .Arquivo 
consultado 25 de junho de 2011. 
 
 
CARVALHO, R. B. O espaço formativo na escola: um estudo com 
professores dos 4º e 5 º anos do ensino fundamental. 2008. 95f. Dissertação 
(Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática)–Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008. Disponível em: 
<http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2
164>. Acesso em: 7 abr. 2010. 
 
FIORENTINI, D.; LORENZATO, S.. Investigação em educação matemática: 
percursosteóricos e metodológicos. Campinas: Autores Associados, 2006. 
 
 
FISCHER, T. Seduções e riscos: a experiência do mestrado profissional. 
Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 43, n. 2, p. 119-123, 
2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rae/v43n2/v43n2a10.pdf>. 
Acesso em: 15 fev. 2011. 
 
 
FRACALANZA, H.. O que sabemos sobre os livros didáticos para o ensino 
de ciências no Brasil. Faculdade de Educação da UNICAMP, 1993, Tese de 
Doutorado. 
 
 
GOERGEN, P.. Ciência, sociedade e universidade. Educação & Sociedade, 
Campinas, v. 19, n. 63, p. 1-13, ago. 1998. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-
73301998000200005&script=sci_arttext>. Acesso em: 23 abr. 2011. 
 
 
GOUVEA, M. A.; ZWICKER, R. O mestrado profissionalizante e o perfil dos 
alunos de um mestrado acadêmico: resultados de uma pesquisa empírica. 
Caderno de Pesquisas em Administração, São Paulo, v. 7, n. 3, jul./set. 
2000. Disponível em: <http://www.ead.fea.usp.br/cad-pesq/arquivos/v07-
3ART07.pdf>. Acesso em: 25 maio. 2011. 



58 

 

KAWAMURA, R.; SALÉM, S.. Ensino de Física no Brasil: catálogo analítico 
de dissertações e teses (1972-1992), Instituto de Física da USP, 1992.  
 
 
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A.Pesquisa em educação: abordagens 
qualitativas. São Paulo: Pedagógica e Universitária, 1986.  
 
 
MALDANER, O. A. A pós-graduação e a formação do educador químico: 
tendências e perspectivas. In: ROSA, M. I. P.; ROSSI, A. V.. (Org.). Educação 
Química no Brasil: memórias, políticas e tendências. Campinas: Átomo, 2008, 
p. 269-288. 
 
 
MEGID NETO, J. Pesquisa em ensino de Física do 2o grau no Brasil - 
concepção e tratamento de problemas em teses e dissertações. Faculdade de 
Educação da UNICAMP, 1990, Dissertação de Mestrado. 
 
 
_______. Três décadas da pesquisa em educação em ciências: tendências em 
teses e dissertações (1972-2003). In: NARDI, R. (Org). A pesquisa em ensino 
de Ciências no Brasil: alguns recortes.São Paulo: Escrituras Editora, 2007, p. 
341-355. 
 
 
______. Tendências da pesquisa acadêmica sobre o ensino de Ciências no 
nível fundamental. 1999, 114f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de 
Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas/SP, 1999. 
 
 
MEIS, L. de; LETA, J. O perfil da ciência brasileira. Rio de Janeiro: EDUFRJ, 
1996. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v3n2/v3n2a10.pdf>. 
Acesso em: 25 maio. 2011. 
 
 
MENANDRO, P. R. M.. Mestrado Profissional, você sabe com quem está 
falando? Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v. 14, n. 2, p. 
367-371, mar. 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rac/v14n2/v14n2a12.pdf >. Acesso em: 23 abr. 2011. 
 
 
MORAES, Roque. Análise de conteúdo. Revista Educação, Porto Alegre, v. 
22, n. 37, p. 7-32, 1999. Disponível em: 
<http://cliente.argo.com.br/~mgos/analise_de_conteudo_moraes.html>. Acesso 
em: 28 ago. 2011. 
 
 
MOREIRA, M. A. A área de ensino de ciências e matemática na CAPES: 
panorama 2001/2002 e critérios de qualidade. Rev. Bras. de Pesquisa em 
Educ. em Ciências,Porto Alegre, v. 2, n. 1, p. 36-59, 2002. Disponível em: 



59 

 

<http://www.fae.ufmg.br/abrapec/revistas/V2N1/v2n1a3.pdf>. Acesso em: 30 
maio. 2012. 
 
 
______. A área de ensino de ciências e matemática na CAPES: em busca de 
qualidade e identidade. In: NARDI, R. (Org.). A pesquisa em ensino de 
ciências no Brasil: alguns recortes. São Paulo: Escrituras Editora, 2007. p. 
19-39. 
 
 
______. O mestrado (profissional) em ensino. Revista Brasileira da Pós-
Graduação, Brasília, DF, n.1, p. 131-142, jul. 2004. Disponível em: 
<http://www2.capes.gov.br/rbpg/images/stories/downloads/RBPG/Vol.1_1_jul20
04_/131_142_o_mestrado_profissional_em_ensino.pdf>. Acesso em: 28 maio. 
2011. 
 
 
MOREIRA, M. A.; NARDI, R.. O mestrado profissional na área de ensino de 
ciências e matemática: alguns esclarecimentos. Revista Brasileira de Ensino 
de Ciência e Tecnologia, Paraná, v. 2, n. 3, p.1-9, 2009. Disponível em: 
<revistas.utfpr.edu.br/pg/index.php/rbect/article/download/549/398>. Acesso 
em: 25 maio. 2011. 
 
 
NARDI, R.. A área de ensino de Ciências no Brasil: fatores que 
determinaram sua constituição e suas características segundo pesquisadores 
brasileiros. 2005. 169f. Tese [Livre Docência]–Faculdade de Ciências. 
Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2005. Disponível em: 
<http://www2.fc.unesp.br/gpec/documentospdf/Teses/TeseLDNardi.pdf>. 
Acesso em: 17 jun. 2011. 
 
 
OLIVEIRA, E. et al. Análise de conteúdo e pesquisa na área da educação. 
Revista Diálogo Educacional, v.4, n. 9, maio/ago., p. 1-17, 2003. 
 
 
OLIVEIRA, K. B. de. Atividades experimentais no ensino de biologia em 
escolas públicas do estado do Rio Grande do Norte, Brasil: caracterização 
geral e concepção de professores. 2010. 118f. Dissertação (Mestrado em 
Ensino de Ciências Naturais e Matemática)–Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2010. CD-ROM. 
 
 
PIQUET, R. P.; LEAL, J. A. A.; TERRA, D.. Mestrado profissional: proposta 
polêmica no Sistema Brasileiro de Pós-Graduação - o caso do planejamento 
regional e urbano. Revista Brasileira de Pós-Graduação, Brasília, DF, v. 2, p. 
30-37, 2005. Disponível em: 
<http://www2.capes.gov.br/rbpg/images/stories/downloads/RBPG/vol.2_4_jul20
05_/Debates_Artigo4_n4.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2011. 
 



60 

 

 
PRADO, M. R. M.. A formação pós-graduada em ensino de ciências e 
matemática de docentes do IFRN: implicações na atuação docente. 2011. 
134f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática)–
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal; RN, 2011.  
 
 
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. Natal: UFRN, 2010. Disponível em: 
<http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/apresentacao.jsf?lc=pt_BR&id
=134>. Acesso: 10 fev. 2010. 
 
 
PIRES, M. F. C. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade no ensino. Interface – Comunic, Saúde, Educ, v. 2, p. 
173-182, 1998. 
 
 
PRAXEDES, G. de C.. A utilização de espaços de educação não-formal por 
professores de Biologia de Natal-RN. 2009. 167f. Dissertação (Mestrado em 
Ensino de Ciências Naturais e Matemática)–Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2009. Disponível em: 
<ftp://ftp.ufrn.br/pub/biblioteca/ext/bdtd/GutembergCP.pdf>. Acesso em: 07 abr. 
2010. 

 
 

RIBEIRO, R. J. O Mestrado profissional na política atual da CAPES. Revista 
Brasileira de Pós-Graduação, Brasília, DF, v. 2, n. 4, p. 8-15, jul. 2005. 
Disponível em:  
 
SELTIZ et al. Coleta de dados II. In: _____. Métodos de pesquisa nas 
relações sociais.São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária Ltda, 1975, 
Cap.2,p.263-311. 
 
 
TEIXEIRA, P. M. M.; MEGID NETO, J.. Investigando a pesquisa educacional: 
um estudo enfocando dissertações e teses sobre o Ensino de Biologia. 
Investigações em Ensino de Ciências, Porto Alegre, v. 11, n. 2, p. 261-282, 
2006. Disponível em:  
 
 
UNICAMP/Biblioteca Central/Serviço de Informação sobre Livro Didático, O 
que sabemos sobre livro didático: catálogo analítico, Editora da Unicamp, 
1989. 
 
 
ZANCAN, G. T. Educação científica: uma prioridade nacional. São Paulo em 
Perspectiva, São Paulo, v. 14, n. 3, p.3-7, set. 2000.  



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 



62 

 

APÊNDICE A– Produção intelectual das docentes orientadoras na área de 
ensino de Biologia do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática / UFRN 

Artigos publicados em Revistas reconhecidas pelo Qualis/CAPES-2012 

Autor(es) Título Periódico/Ano 
ALMEIDA. E.A.; ARAÚJO,M. F. F. Biodiversidade: desafios e soluções para o estudo 

integrado entre Botânica, Ecologia e Zoologia. 
Revista da 

SBEnBIO/2010 
ARAÚJO, M. F. F. Ações para uma aprendizagem significativa no ensino 

superior de biologia 
Revista da 

SBEnBIO/2010 
ARAÚJO, M. F. F.; D.C. M. ; 
AMORIM, A.S.; SILVEIRA,M. L.; 
MEDEIROS, M. L.Q. 

Concepções prévias de professores do ensino básico de 
uma região semiárida sobre qualidade de água. 

Educação 
Ambiental em 

Ação/2011 
ARAÚJO, M. F. F.; PANOSSO, R 
F.; COSTA, I. A.S. 

Ações em educação ambiental visando a sensibilização 
dos moradores da cidade de Jardim de Piranhas para a 

preservação do Rio Piranhas (RN). 

Educação 
Ambiental em 

Ação/2006 
ARAÚJO, M.F.F.; PRAXEDES, G. 
C. 

Identificação e dificuldades de uso de espaços de 
educação não formal por professores de biologia de Natal 

(RN). 

Revista da 
SBEnBIO/2010 

ARAÚJO-DE-ALMEIDA, E. Suportes didáticos e científicos na construção de 
conhecimentos sobre Biodiversidade: ênfase aos 

conteúdos de Zoologia  

Experiências em 
Ensino de 

Ciências/2010 
ARAÚJO-DE-ALMEIDA, E.; 
BARROS, W. I. T.; GOIS, J. S.; 
DIAS, M. R. C.; SANTOS, R. L.; 
SILVA, M. G. L. 

Dinamicidade no ensino: exercitando a construção e a 
divulgação de conhecimentos sobre o percurso da sala de 

aula 

Revista da 
SBEnBIO/2010 

ARAÚJO-DE-ALMEIDA, E.; 
LICHSTON, J. E.; PICHORIM, M.; 
FREIRE, E.M.X.; ARAÚJO, M. F. F. 

Biodiversidade: desafios e soluções para o estudo 
integrado entre Botânica, Ecologia e Zoologia 

Revista da 
SBEnBIO/2010 

BARBOSA, I. V.; COSTA, I. A. S.; 
SILVA, L. G. M. 

Abordagem de Temas de Saúde Pública no Centro 
Municipal de Educação Infantil (CMEI) no Município de 

Natal 

Revista da 
SBEnBIO/2010 

BARROS, W. I. T.; LIMA, R. L.; 
ARAÚJO-DE-ALMEIDA, E. 

A temática da História da Ciência em dois Anais do 
Encontro Ensino de Biologia: buscando ampliar interesses 

no ano da biodiversidade. 

Revista da 
SBEnBIO/2010 

BARROS, W. I. T.; LIMA, R. L.; S., 
M. G. L.; ARAÚJO-DE-ALMEIDA, 
E. 

Análise das provas do Enem (1998-2009) com enfoque às 
questões de saúde. 

Revista da 
SBEnBIO/2010 

DA SILVA, L. O. ; ARAÚJO-DE-
ALMEIDA, E. 

Educar para gerir: uma proposta baseada nos fundamentos 
da educação e gestão ambiental 

Educação 
Ambiental em 

Ação/2010 
GOMES, F.C.F.; ARAÚJO, M. F. F. O microscópio no livro didático de biologia Revista da 

SBEnBIO/2010 
OLIVEIRA, K.B.; ARAÚJO, M. F. F.; 
PRADO, M. R. M. 

A concepção de professores de escolas públicas (RN, 
Brasil) sobre atividades experimentais no ensino de 

biologia 

Revista da 
SBEnBIO/2010 

PETROVICH, A. C. I.;ARAÚJO, M. 
F. F. 

Percepção de professores e alunos sobre os usos e a 
qualidade da água em uma região semi-árida brasileira 

Educação 
Ambiental em 

Ação/2009 
PINTO, A. D. P.; ARAÚJO, M. F. F.; 
ALMEIDA. E. A.; TORRE, D. F. 

Análise do papel da divulgação científica como instrumento 
didático 

Revista da 
SBEnBIO/2010 

PINTO, A. D. P.; TORRES, D. F.; 
ARAÚJO, M. F. F.; ARAÚJO-DE- 
ALMEIDA, E. 

Análise do papel da divulgação científica como instrumento 
didático 

Revista da 
SBEnBIO/2010 

PRAXEDES, G. C.; ARAÚJO, M. F. 
F. 

Identificação e dificuldades de uso de espaços de 
educação não formal por professores de biologia de Natal 

(RN) 

Revista da 
SBEnBIO/2010 

SANTOS, R. L.; ARAÚJO-DE-
ALMEIDA, E.; CHRISTOFFERSEN, 
M. L. 

Emprego de diagramas filogenéticos refletindo eventos 
macroevolutivos em livros didáticos de Biologia para o 

Ensino Médio no Brasil 

Revista da 
SBEnBIO/2010 

SILVA, A. P. C.; ARAÚJO-DE-
ALMEIDA, E.; SILVEIRA, M. L. 

Análise dos temas clonagem, transgênicos e células-tronco 
em livros didáticos de biologia do ensino médio e 

proposição de uma sequência didática complementar 

Revista da 
SBEnBIO/2010 

SILVA, I. F.; LEAL, F. E.; SOEIRO, 
C. C.; MAFRA, B. H.; SILVA, R. C.; 
ARAÚJO-DE-ALMEIDA, E. 

Dialogando sobre os caracteres e a história evolutiva dos 
táxons Sipuncula, Echiura e Annelída por meio de 

fantoches expressivos 

Revista da 
SBEnBIO/2010 
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Livros publicados por editoras universitárias 

 

Capítulos de livros publicados em livros registrados com ISBN 

SILVEIRA,M. L.; PEDREIRA, B. M ; 
MEDEIROS, M. L. Q.; ARAÚJO, M. 
F. F. 

Concepções alternativas de alunos do nível superior em 
relação ao tema animais. 

Revista da 
SBEnBIO/2010 

Sodré-Neto, L.; ARAÚJO, M. F. F. Qualidade de água como tema para a socialização do 
conhecimento científico em região semi-árida brasileira. 

Ed. Ambiental em 
Ação/2008 

SOUSA, I. C.; AZEVEDO, C. V. M. Experiência de um programa de educação sobre o sono 
com estudantes do pré-vestibular 

Revista da 
SBEnBIO/2010 

SOUSA, M. F.; MORAIS, A. K.; 
MONTEIRO, J. D.; ARAÚJO-DE-
ALMEIDA, E. 

Percepção ambiental de estudantes de duas escolas 
públicas ao expor conhecimentos sobre o ambiente 

marinho de uma área de proteção ambiental 

Revista da 
SBEnBIO/2010 

TORRES, D. F.; ARAÚJO-DE-
ALMEIDA, E.; PINTO, A. D. P. 

Biodiversidade e mudanças climáticas: um relato de 
experiência aplicada no Ensino Médio 

Revista da 
SBEnBIO/2010 

Autor(es) Livro Editora/Ano 
ARAÚJO, M. F. F.; ARAUJO, R. G. D A vida no ambiente. EdUFRN/2010 
ARAÚJO, M. F. F.; ARAUJO, R. G. D. Biodiversidade EdUFRN/2006 
ARAUJO, M. F. F.; MENEZES, A. A. 
L.; COSTA, I. A. S. 

História da Biologia EdUFRN/2009 

ARAÚJO, M. F. F.; PANOSSO, R. F.; 
MELO, M. C. N 

Metabolismo da Vida Microscópica EdUFRN/2010 

ARAÚJO-DE-ALMEIDA, E. (Org.) Ensino de Zoologia: ensaios interdisciplinares EdUFPB/2009 
SOUSA, I. C.; ARAUJO, M. F. F.; 
SOUSA, R. A 

Instrumentação para o ensino de Biologia I EdUFRN/2011 

SOUSA, I. C.; ARAUJO, M. F. F.; 
SOUSA, R. A 

Instrumentação para o ensino de Biologia II EdUFRN/2011 

Autor(ES) Capítulo Livro Organizador/ 
Ano 

ARAÚJO-DE-ALMEIDA, E.; 
D'OLIVEIRA, R. G.; MENDES, L. 
F.; FREIRE, E. M. X. 

Abordagem didática em Zoologia: 
a participação mais integrada 
entre professores e alunos 

Ensino de Zoologia: 
ensaios interdisciplinares 

ARAÚJO-DE-
ALMEIDA, E. 
(2009) 

ARAÚJO-DE-ALMEIDA, E.; 
D'OLIVEIRA, R.G.; SANTOS, R.L; 
COELHO, M.S.; SANTOS, T.O. 

A interação do ensino de Zoologia 
com a pesquisa e a Educação 
Ambiental. 

Ensino de Zoologia: 
ensaios interdisciplinares 

ARAÚJO-DE-
ALMEIDA, E. 
(2009) 

ARAÚJO-DE-ALMEIDA, E.; 
FREIRE, E. M. X.; PICHORIM, 
M.; D'OLIVEIRA, R. G. 

Zoologia: diversidade de táxons, 
de contextualizações e a 
importância da 
interdisciplinaridade 

Ensino de Zoologia: 
ensaios interdisciplinares 

ARAÚJO-DE-
ALMEIDA, E. 
(2009) 

ARAÚJO-DE-ALMEIDA, E.; 
SANTOS, R. L.; ALMEIDA, M.G.; 
VARELA-FREIRE, A.A.; SILVA, 
T.S. 

Coleções de Invertebrados e sua 
relevância para a aprendizagem 
em Zoologia 

Ensino de Zoologia: 
ensaios interdisciplinares 

ARAÚJO-DE-
ALMEIDA, E. 
(2009) 

COELHO, M. S.; ARAÚJO-DE-
ALMEIDA, E.; SANTOS, R. L. 

Fauna inquilina de bromélias: 
proposta de instrumental didático 
integrando a Zoologia e a 
Educação Ambiental 

Ensino de Zoologia: 
ensaios interdisciplinares 

ARAÚJO-DE-
ALMEIDA, E. 
(2009) 

LEOPOLDINO, K. J.;ARAÚJO-
DE-ALMEIDA, E. 

Proposta didática para o uso dos 
mesmos espécimes biológicos, 
em contextos diferentes, nas 
aulas do Ensino Fundamental 

Ensino de Zoologia: 
ensaios interdisciplinares 

ARAÚJO-DE-
ALMEIDA, E. 
(2009) 

LIMA, R. L.; SILVA, V. P.; 
ARAÚJO-DE-ALMEIDA, E. 

Percepção de moradores e 
excursionistas e enfoques para 
gestão ambiental em Olheiro de 
Pureza, RN. 

Educação Ambiental: 
responsabilidade para 
conservação da 
sociobiodiversidade 

SEABRA, 
G.; 
MENDONÇA,I. 
(2011) 

OLIVEIRA, J. E. F.; SANTOS, R. 
L.; ARAÚJO-DE-ALMEIDA, E. 

 Sobre o empoderamento de 
estudos divulgados em periódicos 
diversos: A emergência do 
enfoque comunitário 

Educação Ambiental: 
responsabilidade para 
conservação da 
sociobiodiversidade 

SEABRA, 
G.; 
MENDONÇA,I. 
(2011) 

PEREIRA, M. A. I.; DANTAS, C. 
M.; ARAÚJO, M. F. F 

A qualidade da água como uma 
ferramenta de educação 
ambiental e educação em saúde 
para populações carentes 

Educação ambiental 
para a sociedade 
sustentável e saúde 
global 

SEABRA, G. de 
F.; MENDONÇA, 
I. T. L. 
 (2009) 

PETROVICH, A. C. I. ; ARAÚJO, 
M. F. F. 

Educação ambiental e água em 
uma região semi-árida brasileira: o 
que pensam professores e alunos 

Múltiplos olhares sobre o 
semiárido brasileiro: 
perspectivas 

FREIRE, E.M.X.; 
CÂNDIDO, G.A.; 
AZEVEDO, P.V.  
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Trabalhos completos publicados em anais  

 

 

interdisciplinares (2011) 
PRAXEDES, G.C.; ARAÚJO, M. 
F. F. 

Identificação e dificuldades de uso 
de espaços de educação não 
formal por professores de Biologia 
de Natal-RN. 

Formação de 
professores e Pesquisas 
em educação: textos, 
metodologias, práticas e 
experiências docentes 

ANDRADE, F.A. 
SANTOS, 
J.M.C.T. 
 (2011) 

SILVA, J. P.; ESKINAZI-
SANTANA, E.; ARAÚJO, M.F.F. 

A água como ferramenta 
ecopedagógica no semi-árido do 
Rio Grande do Norte 

Educação ambiental 
para a sociedade 
sustentável e saúde 
global 

SEABRA, G.F.; 
MENDONÇA, I. 
T. L. (2009) 

Autor Título Evento/Ano 
ARAÚJO, T. L.; SOUSA, I. C. Conhecimentos prévios dos alunos do cursinho 

popular Ileaô acerca das Biomoléculas 
VIII ENPEC/2011 

SOUZA, J. C.; SOUSA, I. C. ;AZEVEDO, C. V. 
M. 

Conhecimento e hábitos de sono de 
professores do ensino Médio 

VIII ENPEC/2011 

SOUSA, I. C. ; FERREIRA, D. L. Relação entre as pesquisas sobre o sono e a 
escola 

VIII ENPEC/2011 

SOUSA, I. C.; AZEVEDO, C. V. M. Uma caracterização do conhecimento sobre o 
sono e hábitos de sono de adolescentes 

VII ENPEC/2009 

COSTA, P. A.; SANTOS, S. A.; FERNANDES-
JUNIOR, R. J.; PEREIRA, D. J.; ARAUJO,S.R.; 
CARVALHO, M. R.; SILVA, S.G. L.; SILVA, M. 
F.; COSTA, I. A. S 

Um novo olhar: atividade lúdica como 
instrumento de integração entre a universidade 
e escola Pública 

I Seminário 
Nacional doEnsino 

Médio/2011 

GOMES, R.R.A.; MIRANDA, F.C.N.; ARAÚJO, 
P.A.; LIMA, E.R.; REZENDE, S.G.; SOUZA, 
P.P. .; RAMALHO, B. .; SILVA, S.G L.; PEIXE, 
D. P.; ZUZA, O. B. B. H; COSTA, I. A. S. 

Atividade lúdica como ferramenta Integradora 
entre universidade e escola 

I Seminário 
Nacional do Ensino 

Médio/2011 

ARAUJO, M. F. F.; COSTA, I. A. S.; 
PETROVICH, A. C. I 

Educação ambiental e qualidade de água em 
uma região Semi-árida brasileira: o que 
pensam professores e alunos 

VII ENPEC/2009 

OLIVEIRA, K.B.; ARAÚJO, M.F.F. ; PRADO, 
M. R. M. 

Ensino de Biologia e concepção de professores 
acerca de atividades experimentais 

XIV Encontro 
Nacional de 

Educação em 
Ciências/2011 

OLIVEIRA, K. B.; ARAÚJO, M. F. F. ; PRADO, 
M. R. M. 

Limites e possibilidades da utilização de 
atividades experimentais como instrumento 
didático em escolas públicas do RN 

VIII ENPE/2011C 

ARAÚJO, M. F. F.; COSTA, I. A. S.; SILVA, M. 
G. L.. 

Uso de mapas conceituais como recursos 
didáticos no ensino superior: uma Perspectiva 
de aprendizagem significativa 

VI ENPEC/2007 

PRAXEDES, G. C.; ARAÚJO, M. F. F. Concepções prévias de alunos da educação de 
jovens e adultos sobre o conceito de inseto 

VI ENPEC/2007 

LIMA, R. L.; BARROS, W. I. T.; SILVA, M. G. 
L.; ARAÚJO-DE-ALMEIDA, E. 

Enfoque da Biodiversidade nas práticas de 
Educação Ambiental na cidade do Natal/RN e o 
potencial educativo da WEB 

VIII ENPEC/2011 

BARROS, W. I. T. S.; LIMA, R. L.; SILVA, M. 
G. L.; ARAÚJO-DE-ALMEIDA, E. 

Dengue: reflexões acerca da incidência da 
doença no estado do Nordeste brasileiro e 
análise sobre o tema em livros didáticos de 
Ciências 

VIII ENPEC/2011 

LIMA, R. L.; BARROS, W. I. T.; SILVA, M. G. 
L; ARAÚJO-DE-ALMEIDA, E.. 

Diagnóstico acerca de concepções sobre 
insetos expressas por alunos do ensino 
fundamental II 

VIII ENPEC/2011 

CIRNE, A. D. P. P.; TORRES, D. F.; COSTA, 
E. S. A.; ARAÚJO-DE-ALMEIDA, E.; COSTA, 
I. A. S. 

Uso de texto de divulgação científica na 
educação sexual de adolescentes 

VIII ENPEC/2011 

ARAÚJO-DE-ALMEIDA, E. Construção de conhecimentos em Zoologia: 
uma interação entre o científico e o lúdico 

VII ENPEC/2009 
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ANEXO A – Ficha de análise da dissertação 
 

Ano de defesa  
Título:  
Autor: 
Orientador:  
Data de defesa:  
Área de conteúdos do currículo escolar: 
Foco temático:  
Sub foco:  
Sujeitos e nível escolar a que se destina:  
Instituição onde foi desenvolvida a pesquisa: 
Referencial teórico e metodológico utilizado:  
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

REFERENCIAL METODOLÓGICO 
 
Resumo:  
Produto apresentado: Sim (   )   Não ( ) 
                                       Destacado(    )   Está no corpo da dissertação? ( ) 
Local de divulgação:  
Instituição em que o egresso atua: 
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ANEXO B – Roteiro da 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 do 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? Se sim, você está usando em 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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ANEXO C – Relação dos focos e sub-focos segundo o CEDOC. 

Foco Sub-foco 
 

 

 

Currículo 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 
Estudos sobre a relação entre a estrutura cognitiva de 
estudantes e o processo ensino-aprendizagem de conceitos 
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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 globalno ensino de Ciências, ou sobre modificações 
com respeito a aspectos mais particulares (materiais 
didáticos, currículos, legislação, formação de professor, 



70 

 

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 quantoà 
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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ANEXO D – Ficha de inscrição  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Curso de Pós Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática / UFRN 

Ficha de inscrição 

Parte introdutória (removida) 

Dados pessoais (removida) 

FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL 

Curso de graduação 
Atua em instituição escolar da educação básica: 
[  ] Pública                      [  ] Privada              [  ] Nenhuma 

3. Atua em instituição escolar da educação superior: 

[  ] Pública                     [  ] Privada               [  ] Nenhuma 

4.Atuou como professor: 

[  ] Sim                                [  ] Não 

5. Caso afirmativo, qual o período que você atuou como professor? 

6. Quais os níveis de ensino você já lecionou? 

7. Instituição de vínculo institucional: 

8. Atividade profissional atual: 

9.  Modalidade que pretende prestar o Processo seletivo? 

[  ] Educação Matemática                  [  ] Ensino de Física e Astronomia 

[  ] Ensino de Química e  Biologia 


