
Saberes e Fazeres do 

Educador em Ciências, 

suas múltiplas relações e dimensões 

– a experiência do 

Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências da UnB 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

Prof. Ricardo Gauche 

Divisão de Ensino de Química – Instituto de Química 

Universidade de Brasília - UnB 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências -  Campus Bagé 

16/8/2012 



A segurança com que a autoridade docente 

se move implica uma outra, a que se funda 

na sua competência profissional. Nenhuma 

autoridade docente se exerce ausente 

dessa competência. O professor que não 

leve a sério sua formação, que não estude, 

que não se esforce para estar a altura de 

sua tarefa não tem força moral para 

coordenar as atividades de sua classe. 

(FREIRE, 2004, p. 91-92). 

Necessidade fundamental! 



Nessa formação, o Mestrado 

que agora se inicia configura-se 

como espaço privilegiado de 

formação, espaço de reflexão 

crítica da prática docente, por 

meio de teorias... 



 Voltando no tempo... 

 

 

 

 

 

 

Augusto Comte (1798-1857) 

Teoria... reflexões necessárias 



 De agora em diante o espírito humano 

renuncia de vez às pesquisas absolutas, 

que só convinham à sua infância. 

Circunscreve seus esforços ao domínio, 

que agora progride rapidamente, da 

verdadeira observação, única base 

possível de conhecimentos 

verdadeiramente acessíveis, sabiamente 

adaptados às nossas necessidades reais. 

[...] 

Positivismo... Comte defende... 



Reconhece de agora em diante, como regra 
fundamental, que toda proposição que não 
seja estritamente redutível ao simples 
enunciado de um fato, particular ou geral, 
não pode oferecer nenhum sentido real e 
inteligível. Os princípios que emprega são 
apenas fatos verdadeiros... 

A pura imaginação perde assim, 
irrevogavelmente, sua antiga supremacia e 
se subordina necessariamente à 
observação. 

Positivismo... Comte defende... 



Contra o positivismo, que 

para perante os fenômenos e 

diz: “Há apenas fatos”, eu 

Nietzsche (1844-1900) rebate... 

 digo: “Ao contrário, 

fatos é o que não 

há; há apenas 

interpretações”. 



Se se entende por fato 

algo que é 

simplesmente dado, 

sem nenhuma 

interferência de nossa 

parte, então fatos, não 

importa o tipo, não têm 

existência alguma. 

Scheler (1874-1928) defende... 



Stephen Hawking (1942) defende... 

 [...] teoria é tão somente um modelo do 

universo, ou de uma parte restrita dele, e 

um conjunto de regras que relacionam 

quantidades no modelo com as 

observações que fazemos. 

  Ela existe apenas em nossas 

mentes e não tem qualquer 

outra realidade (o que quer 

que isto possa significar). 

[Uma Nova História do Tempo] 



Marcelo Gleiser (1959) relembra... 

 A ciência avança por meio de seus 

fracassos. Novas ideias são necessárias 

quando as velhas não podem explicar as 

observações. Portanto, não há 

explicações finais, apenas explicações 

melhores. 



Como nos constituímos 

como docentes?! 

Teorias, reflexões... 

 



A imagem do “ser professor” 

de Química é constituída 

desde o início da 

escolarização e modelada 

pela vivência na escola e na 

universidade. 

(MALDANER, 1997, grifo nosso). 



Da vivência no processo ensino-

aprendizagem não-problematizado 

surge uma imagem simplista de 

ensino, para o qual “basta um bom 

conhecimento da matéria, algo de 

prática e alguns complementos 

psicopedagógicos”. 
(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 1993). 

O que se quer superar... 



“Fala-se hoje, com insistência, no 

professor pesquisador. No meu entender 

o que há de pesquisador no professor 

não é uma qualidade ou uma forma de 

ser ou de atuar que se acrescente à de 

ensinar. Faz parte da natureza da prática 

docente a indagação, a busca, a 

pesquisa. O de que se precisa é que, em 

sua formação permanente, o professor 

se perceba e se assuma, porque 

professor, como pesquisador.”  

(FREIRE, 2002, p. 32). 



“O saber que a prática docente 

espontânea ou quase 

espontânea, ‘desarmada’, 

indiscutivelmente produz é um 

saber ingênuo, um saber de 

experiência feito, a que falta a 

rigorosidade metódica que 

caracteriza a curiosidade 

epistemológica do sujeito.” 

(FREIRE, 2002, p. 43). 





“[...] na formação permanente dos 

professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica 

sobre a prática.” 
(FREIRE, 2002, p. 43). 



 Trabalho docente, 

 negociação de significados...!, 

 identificação de contextos vivenciados...!, 

 Construção deste Mestrado, 

 união de esforços: 1, 2 e 3, 

 planejamento conjunto...! 

 diálogo e participação...! 

 

 

Intervalo... Reflexões.. 

https://www.youtube.com/watch?v=IyhNoSrJGG8
https://www.youtube.com/watch?v=4vA2dZ__Bpc
http://www.youtube.com/watch?v=LuVPnW0s3Vo
http://www.youtube.com/watch?v=mgCIKGIYJ1A
http://www.youtube.com/watch?v=RTeTBBi0E4E
https://www.youtube.com/watch?v=J4R4MhqrPtI


Saberes e Fazeres do 

Educador em Ciências, 

suas múltiplas relações 

e dimensões – a experiência do 

Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências 

da 

Universidade de Brasília 
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 Brasília, CAPES, Área de Ensino de 

Ciências e Matemática, Dezembro de 

2000: 

 MESTRADO (PROFISSIONAL) EM 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

  

Da origem... 



 Resumo: O documento, justificando que os 

mestrados acadêmicos atuais não atendem as 

necessidades dos professores, propõe a criação 

do Mestrado em Ensino. Este mestrado será 

proporcionado a professores em exercício, com 

um currículo que contemple sua área específica 

de conhecimento e sua formação didático-

pedagógica. Será oferecido por instituições 

qualificadas, com a duração semelhante à dos 

mestrados acadêmicos e com comitê científico 

próprio na CAPES.  



 Justificativa: 

 

  impacto do conhecimento produzido pelas 

comunidades de pesquisadores em “ensino 

de” – suficiente?! 
 

 formação strictu sensu voltada para 

transformações necessárias do quadro 



 A formação de professores dos ensinos fundamental e 

médio que possam, tanto no âmbito de seus locais de 

trabalho quanto no horizonte de suas regiões, atuar 

como iniciadores e líderes nos processos de formação 

de grupos de trabalho e estudo, compostos por 

professores; é evidente que esta formação dirigir-se-á 

também, e necessariamente, a melhorar a qualificação 

do professor como docente, em sua prática 

pedagógica. 

  

 [A formação strictu sensu, sendo parte do sistema de 

avaliação da CAPES, deve seguir o mesmo padrão de 

qualidade dos mestrados acadêmicos e doutorados.] 



 O mestrado aqui proposto impõe que a reflexão 

seja feita a partir de, e de forma concomitante com, 

a prática profissional do mestrando, de modo que 

não exista hiato ou readaptação após a conclusão 

do curso. Ainda, dentro desta visão, requer-se que 

o mestrando tenha experiência dentro da área na 

qual quer aprofundar sua formação.  



 O caráter do trabalho de final de curso no 

mestrado acadêmico é o de um relatório de 

pesquisa, enquanto que o mestrado aqui proposto 

requer que se encontre naquele trabalho uma 

proposta de ação profissional que possa ter, de 

modo mais ou menos imediato, impacto no sistema 

a que ele se dirige. 

 População-alvo: 

1) professores em exercício na educação básica 

(ensinos fundamental e médio); 

2) professores de ensino superior que atuam nas 

Licenciaturas.  



 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. 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, e no nível 

superior na formação de professores das 

Licenciaturas nestas áreas. 



 Especificidade e identidade: o mestrado em ensino será 

específico para cada área de conhecimento; por exemplo, 

educação Matemática, ensino de Ciências (podendo, neste 

caso, ser ainda mais específico, i.e., ensino de Química, 

Biologia e de Física). Além disso, deverá ter identidade 

própria como curso, podendo compor um Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de Ciências . Caracteriza-se 

também pela terminalidade – trata-se de preparar o 

profissional para atuar na sala de aula e no sistema – e 

pelos altos padrões de produção técnica e científica, e será 

avaliado por critérios condizentes com esta caracterização. 



 1) formação na área específica por meio de 

disciplinas, com ementas próprias, direcionadas 

ao ensino, enfatizando a conceitualização, a 

fenomenologia e a transposição didática; 

 2) formação didático-pedagógica relevante à 

especificidade da área, destacando visões 

contemporâneas de ensino, aprendizagem, 

currículo, avaliação, e uso de novas tecnologias;  

Currículo 



 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, (...) visando à melhoria do 

ensino na área específica, sugerindo-se 

fortemente que, em forma e conteúdo, este 

trabalho se constitua em material que possa ser 

utilizado por outros profissionais.  

Currículo 



 Duração e peculiaridades: no mínimo dois anos 
(máximo três anos), preferencialmente mantendo o 
docente na sala de aula. Para isso, pode-se 
oferecer disciplinas e atividades em horários 
vespertinos ou noturnos, concentradas em um ou 
dois dias semanais ou períodos intensivos em 
julho, janeiro e fevereiro desde que não 
exclusivamente. Fica aberta a possibilidade de 
ensino a distância, desde que não exclusivamente, 
ou seja, essa possibilidade deverá, 
obrigatoriamente, contemplar períodos presenciais 
que correspondam a uma porção significativa da 
carga horária total do curso. 



www.ppgec.unb.br/ 



 I – Ensino de Biologia (a partir de 2008) 

 II – Ensino de Física 

 III – Ensino de Química 

================================= 

 Ensino de Ciências (a partir de 2012) 

 

Área(s) de Concentração... 



 A estrutura curricular do curso é 

constituída por disciplinas, elaboração 

de Dissertação e prática docente 

supervisionada. 

 O currículo do curso tem suas 

disciplinas organizadas em três 

categorias. 

Organização didática... 



 I. Tronco Comum – disciplinas de formação comum a 

todas as áreas de concentração do curso, que 

constituem o núcleo de estudos básicos e gerais, 

garantindo a formação didático-pedagógica e 

destacando visões contemporâneas de ensino, 

aprendizagem, currículo e avaliação, aspectos 

históricos, sociais e epistemológicos das ciências, e 

uso de novas tecnologias, além da prática docente 

supervisionada. 

Organização didática... 



Disciplinas do Tronco Comum 

 

Disciplinas 
N.º de 

créditos 
Natureza 

Análise de Atividade Docente 2 
Obrigatória 

Seletiva 

Análise e Desenvolvimento de Recursos Didáticos  2 
Obrigatória 

Seletiva 

Atividades Acadêmicas Diversificadas 2 
Obrigatória 

Seletiva 

Avaliação e Processo Ensino-Aprendizagem em Ciências 2 
Obrigatória 

Seletiva 

Ciências para o Ensino Fundamental  2 
Obrigatória 

Seletiva 

Divulgação Científica 2 
Obrigatória 

Seletiva 

Educação Ambiental e o Ensino de Ciências 2 
Obrigatória 

Seletiva 

Educação Científica, Tecnológica e Ambiental  2 
Obrigatória 

Seletiva 

Estudo Dirigido Individual 2 
Obrigatória 

Seletiva 

Experimentação e Contexto 3 
Obrigatória 

Seletiva 

Filosofia da Ciência e Ensino de Ciências  3 
Obrigatória 

Seletiva 

Fundamentos Metodológicos para a Pesquisa em Ensino 

de Ciências 
3 

Obrigatória 

Seletiva 

Fundamentos Teóricos para o Ensino de Ciências  3 
Obrigatória 

Seletiva 

História das Ciências e Ensino de Ciências 2 
Obrigatória 

Seletiva 

Metodologia do Ensino de Ciências  3 
Obrigatória 

Seletiva 

Novas Tecnologias no Ensino de Ciências 3 
Obrigatória 

Seletiva 

Prática Docente Supervisionada 2 Obrigatória 

Redação de Trabalho Científico 2 
Obrigatória 

Seletiva 

Seminário de Pesquisa em Ensino de Ciências 2 
Obrigatória 

Seletiva 

Tópicos em Ensino de Ciências  2 
Obrigatória 

Seletiva 

 



 II. Área de Concentração – disciplinas da 

respectiva área de concentração, 

contemplando formação na área específica, 

com ementas próprias e bibliografia atualizada, 

direcionadas ao ensino, enfatizando a 

conceitualização, a fenomenologia e a 

transposição didática. 

Organização didática... 



Disciplinas da Área de Concentração 

 

Disciplinas N.º de créditos Natureza 

Análise Química 2 Obrigatória Seletiva 

Bioquímica 2 Obrigatória Seletiva 

Comunicação e Educação Ambiental 3 Obrigatória Seletiva 

Diversidade Animal 4 Obrigatória Seletiva 

Estrutura da Matéria 2 Obrigatória Seletiva 

Educação em Saúde 3 Obrigatória Seletiva 

Evolução 2 Obrigatória Seletiva 

Física Clássica 4 Obrigatória Seletiva 

Física Moderna e Contemporânea 4 Obrigatória Seletiva 

Físico-Química 2 Obrigatória Seletiva 

Genética 2 Obrigatória Seletiva 

Gestão de Resíduos em Laboratórios de Ensino 2 Obrigatória Seletiva 

Ontogênese Animal C E, M e M 4 Obrigatória Seletiva 

Princípios Básicos de Métodos Cromatográficos e Espectrométricos 2 Obrigatória Seletiva 

Química Ambiental 2 Obrigatória Seletiva 

Química Analítica 2 Obrigatória Seletiva 

Química Inorgânica 2 Obrigatória Seletiva 

Química Orgânica 2 Obrigatória Seletiva 

Temas Atuais em Bioquímica 2 Obrigatória Seletiva 

Tópicos em Físico-Química 4 Obrigatória Seletiva 

 



 III. Domínio Conexo – disciplinas de qualquer 

programa de Pós-Graduação strictu sensu, 

oferecidas pela UnB, desde que aprovadas 

pelo orientador e pela Comissão de Pós-

Graduação. 

Organização didática... 



 O curso de Mestrado Profissional exige a 

aprovação em 20 créditos em 

disciplinas: 

 10 créditos (no mínimo) devem ser obtidos em 

disciplinas do tronco comum e 

 6 créditos (no mínimo) devem ser obtidos em 

disciplinas da área de concentração. 

 

 Não são atribuídos créditos à Dissertação. 

Organização didática... 



 1 – trabalho de pesquisa profissional aplicada – este 
entendido como o que contém: 

 a) explicitação do(s) problema(s) enfocado(s) na 
 Dissertação, e 

 b) proposição de ação profissional docente que 
 contribua para a solução do(s) problema(s) 
 explicitado(s), por meio de processos e/ou de    
 materiais, consideradas as condições reais do 
 contexto escolar; e 

 2 – ter potencial de impacto no respectivo sistema de 
ensino – entendido como o que, em forma e conteúdo, 
seja decorrente de proposição que possa ser utilizada por 
outros  profissionais, especialmente os do sistema a que 
se dirige. 

Características da Dissertação... 



Dissertações defendidas, exemplos... 



Ano Título Proposição 

2006 

1. Critérios para avaliação de livros didáticos 
de Química para o ensino médio 

Planilha para avaliação de livros 
didáticos de Química para o ensino 
médio 

2. A história da borracha na Amazônia e a 
Química Orgânica: produção de um vídeo 
didático/educativo para o ensino médio 

Vídeo didático para o ensino de 
Química 

3. O ensino médio e a possibilidade de 
articulação da escola com o trabalho 

Unidade de ensino: a construção de 
um protótipo didático de um 
aquecedor solar 

4. Formação contínua do professor de 
Ciências: pesquisa colaborativa na construção 
de uma proposta de coordenação reflexiva 

Texto de apoio: Coordenação 
pedagógica reflexiva na perspectiva 
da formação contínua do professor 

5. A inter-relação dos conhecimentos 
cientifico, cotidiano e escolar no ensino de 
gases 

Módulo de Ensino: a inter-relação 
dos conhecimentos científicos, 
cotidiano e escolar no ensino de 
gases 

6. O professor diante do espelho: constituição 
de um instrumento para pesquisa e formação 
continuada de professores de Ciências 

Texto de apoio: constituição de 
grupos colaborativos na escola: 
proposta para um processo de 
formação continuada de professores 

7. Educação ambiental no ensino de Química: 
criando trilhas em uma escola pública do DF 

Guia de educação ambiental para 
abordagem temática em aulas de 
Química 

8. Aprendendo a imaginar moléculas: uma 
proposta de ensino de geometria molecular 

Proposta de ensino de geometria 
molecular do componente curricular 
Química do ensino médio associada 
à utilização de imagens. 

 



Ano Título Proposição 

2007 

9. Aprendizagem cooperativa no ensino de 
Química: uma proposta de abordagem em 
sala de aula 

Texto de apoio ao professor de 
Química: aprendizagem cooperativa 
na prática: uma proposta para o 
ensino de Química 

10. Pesquisa colaborativa e comunidades de 
aprendizagem: possíveis caminhos para a 
formação continuada 

O desenvolvimento de comunidades 
de aprendizagem como estratégia 
para a formação continuada de 
professores 

11. A informática como instrumento mediador 
do ensino de Química aplicada na formação 
inicial dos professores 

Material de apoio para professores: 
informática para o ensino de Química 

12. Educação de jovens e adultos: proposta de 
material didático para o ensino de Química 

Educação de jovens e adultos: 
proposta de material didático para o 
ensino de Química 

13. Educação Ambiental em Aulas de Química 
em uma Escola Pública: Sugestões de 
Atividades para o Professor a partir da Análise 
da Experiência Vivenciada durante um ano 
letivo 

Texto de apoio: educação ambiental 
em aulas de Química – orientações 
ao professor 

14. A inter-relação entre saberes científicos e 
saberes populares na escola: uma proposta 
interdisciplinar baseada em saberes das 
artesãs do Triângulo Mineiro 

Texto de apoio: 
Tecendo Saberes 

 



Ano Título Proposição 

2008 

15. A Inserção da Escola na Comunidade: 
Desenvolvendo Projetos na Perspectiva de 
uma Educação pelo Trabalho 

A inserção da escola na comunidade: 
desenvolvendo projetos na 
perspectiva de uma educação pelo 
trabalho 

16. A História da Ciência e a Experimentação 
no Ensino de Química Orgânica 

Módulo de ensino: a História da 
Ciência e a experimentação no 
ensino de Química Orgânica 

17. Abordagem de Questões Socioambientais 
por meio de tema CTS: Análise de Prática 
Pedagógica no Ensino Médio de Química e 
Proposição de Atividades 

Sugestão de atividades 
socioambientais por meio de tema 
CTS em aulas de Química 

18. Questões socioambientais no Ensino de 
Ciências: Superando Visões Naturalistas no 
Ensino Fundamental 

Temas socioambientais para a sala 
de aula 

19. O Reuso da Água como Tema Gerador 
para o Desenvolvimento do Processo de 
Ensino Aprendizagem de Química 

Água: uma proposta de uso e reuso 

 



Ano Título Proposição 

2009 

20. A História da Ciência e a Experimentação 
na Constituição do Conhecimento Escolar: A 
Química e as Especiarias 

A História da Ciência e a 
experimentação na constituição do 
conhecimento escolar: a Química e 
as especiarias 

21. Construção de uma Matriz de 
Planejamento e Avaliação em Ensino de 
Química 

Construção de uma matriz de 
planejamento e avaliação em ensino 
de Química: texto de apoio ao 
professor 

22. Fontes de Energia - Usos e 
Consequências. Proposta de Material Didático 
para o Ensino de Química 

Material didático para o ensino de 
Química: fontes de energia – usos e 
consequências. 

23. A produção de papel artesanal de fibra de 
bananeira: 
Uma proposta de ensino de Química por 
projeto 

Material paradidático 

 



Ano Título Proposição 

2010 

24. Construindo Estruturas Químicas de 
Substâncias Desconhecidas: Uma Proposta 
de Material Paradidático 

Fórmulas e estruturas químicas: de 
onde vêm? Elucidação estrutural por 
análises físicas e químicas 

25. Experimentação no Ensino de Ciências: 
Atividades Problematizadas e Interações 
Dialógicas 

Experimentação no Ensino de 
Ciências no nível fundamental II: 
atividades problematizadas e 
interações dialógicas para os 
conteúdos de ar e água 

26. Proposta de Guia para Apoiar a Prática 
Pedagógica de Professores de Química em 
Sala de Aula Inclusiva com Alunos que 
Apresentam Deficiência Visual 

Guia com Subsídios Básicos Para a 
Prática Pedagógica em Ciências com 
Alunos Deficientes Visuais no Ensino 
Médio 

27. Estratégias de Ensino-Aprendizagem de 
Conceitos Relacionados ao Tema Equilíbrio 
Químico Utilizando Modelagem e Modelos 

Texto de Apoio a Professores de 
Química: estratégias de ensino-
aprendizagem de conceitos 
relacionados ao tema equilíbrio 
químico utilizando modelagem e 
modelos 

2011 

28. Nutrição para a Promoção da Saúde: Um 
Tema Químico Social Auxiliando na 
Compreensão do Conceito de Transformação 
Química 

Módulo de ensino: Desvendando a 
composição química dos alimentos e 
sua importância para a saúde 

29. Ligação metálica: uma proposta de 
material didático de apoio ao professor de 
Química em sala de aula 

Módulo de ensino: Atividades 
experimentais para aulas de 
Ligações Covalentes, Iônicas e 
Metálicas 

 



Estamos em um processo contínuo de construção 
de um curso de Mestrado Profissional, na 
perspectiva de qualificação profissional de 
professores, por meio de pesquisa pela reflexão 
sobre a prática. Nele, temos procurado colocar 
em prática princípios da pesquisa a partir do e 
no contexto escolar, em um processo 
retroalimentador ensino-pesquisa-extensão, 
que caracteriza as ações de nossos Grupos de 
Pesquisa. 

Desejamos o mesmo para este Mestrado! 



Este Mestrado é fruto de vidas... 

Dará significado a muitas vidas... 

Ajudará a refletir sobre 
o que temos feito... 

 

de nossa vida...! 

http://www.youtube.com/watch?v=7y4gGu5mEWM&feature=player_detailpage


Obrigado pela honrosa atenção! 

"Sonhar é acordar-se para dentro". 
Mario Quintana 

Sonhem, alunos e docentes do 

Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciências da Unipampa! 

Bagé e a Educação colherão os 

frutos desse sonho!! 




